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ANALITIKA - 2010. III.  

Érdekli?
1.o.    Parr reaktor az olajkatasztrófában 7.o.    A hosszú élet titka: ORAC assay
2-3.o. A „másik” Michelson kísérlet 8.o.    Öblítőegyég a Varian ICP-OES készüléken
4-5.o. Enzimkinetika Cary fotométerrel 9.o.    Nanorészecskék mérése: Acorn Area
6.o.    Enzimatikus boranalitika 10.o.   XRF mérés zavarásai kiküszöbölése

Parr reaktor az olajkatasztrófában
A sokkoló képek bejárták a világsajtót a Mexikói-öbölbeli olajkút robbanásáról és az okozott környezeti katasztrófáról. 

A kitörés elfojtásának egyik – sajnos meghiúsult – kísérlete az volt, hogy egy súlyos kupolát („dómot”) illesztettek a 
tomboló olajforrás fölé. A felszínre vezető csatlakozást azonban szinte azonnal eltömítette egy anyag: a metán-hidrát.
Azt gyanítják, hogy az olajkút felrobbanásában is szerepet játszhatott. Az 1500 m vízmélységnek megfelelő nyomáson 
és kb. 5 °C vízhőmérsékleten  ugyanis ez földgáz és víz egyesülésével hatalmas mennyiségben keletkezik  és szilárd 
telepeket alkot a tengerfenéken. 

Ami az egyik esetben átok, az a másikban azonban áldás lehet! 
A szilárd metán-hidrát ugyanis az „éghető jég”. Új energiaforrás!

Ha viszont a szilárd formában még lekötött hatalmas mennyiségű metán 
a felszínre kerülve a légkörbe jut és tovább gyarapítja az „üvegházhatást” 
okozó gázmennyiséget az új veszélyforrást is jelent a globális klímára.

Indokolt tehát a metán-hidrát tulajdonságainak intenzív kutatása.
A Parr reaktor a metán-hidrát laboratóriumi létrehozására szolgál.

Egy összetett, több kölcsönható elemből felépített reaktorrendszer csak lépésről-
lépésre valósítható meg. 

Ez bármely más alkalmazásra is igaz. A rendszer magja mindig a Parr reaktor. 
E köré lehet felépíteni a felhasználó által specifikált „körítést”. 

Forduljon bizalommal hozzánk! 
Minden követelményre van műszaki megoldásunk!
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A „másik” Michelson kísérlet 
Michelson épített kétféle interferométert is: az „egyik” a Földnek az éterben végzett transzlációs mozgása 
megmérésére szolgált. Ez volt a Michelson-Morley-kísérlet 1887-ben. A „másik” pedig a Föld forgási sebessége 
megmérését célozta. Ez volt a Michelson-Gale-kísélet 1925-ben!

Mint ismeretes a „híres” Michelson-Morley-kísérlet nem volt sikeres. Általános megdöbbenésre nem volt lehetséges 
kimutatni a Föld éterhez viszonyított transzlációs mozgása sebességét. E negatív eredmény elméleti értelmezése 
azonban a későbbiekben páratlan tudományos karriert futott be a speciális relativitáselmélet alakjában. A kísérletben 
használt rendkívül érzékeny Michelson-féle interferométer azóta hasznosul a különböző spektrométerekben, 
pl. a Varian FT-IR spektrométerben.

Kevésbé ismert, hogy a „másik”, a Föld forgási sebessége meghatározását célul kitűző kísérlet sikeres volt!  
A pozitív eredmény persze nem is meglepő, a kísérlet mechanikai analogonja, a Foucoult-inga is, bizonyítja a Föld 
forgását (Lásd a Miskolci Egyetem előcsarnokában!) Talán ezért is felejtődött el kissé.

A transzlációs mozgás sebességét csak egy másik vonatkoztatási rendszerhez viszonyítva („relatív”) lehet megmérni. 
A forgásnál ez másképp van! Egy tehetetlenségi („inercia”) rendszerhez képesti forgó mozgás sebessége abszolút 
módon mérhető. Georges Sagnac 1913-ban figyelte meg, hogy a tükrökkel ugyanazon fényúton az óramutató járása és 
azzal ellentétes irányban körbevezetett koherens fénysugarak között fáziseltérés mutatkozik, ha az egész berendezést 
(a Sagnac-interferométert) forgatják. 

A Sagnac-interferométer felépítése
Az O higanygőzlámpa koherens fénye a J sugárosztón két 
részre R- (reflektált) és T- (transzmittált) sugárra bomlik. 
Ezek az M1 - M4 tükrök segítségével ellentétes irányban 
körbevezetődnek, majd a sugárosztón újra egyesülnek. 
Az interferenciamintázatot (csíkokat) a c ernyőn figyelik meg. 
Ha a berendezés nyugalomban van, akkor a két fénysugár által 
megtett út egyenlő és az ernyő közepén kioltó interferencia jön 
létre, mivel a reflexió során mindig 90° fáziseltolódás lép fel, 
ami az ábrán az óramutató járása irányában futó fénysugárban 
180° fáziseltolódást okoz az óramutató járásával ellentétes 
irányban futó fénysugárhoz képest. 
Ha azonban a berendezés a fénysugarak síkjára merőleges 
tengely körül forog, akkor a két fénysugár által megtett optikai 
út már nem lesz egyenlő, mivel a fény egyszeri körülfutásához 
szükséges idő alatt a sugárosztó maga is egy kicsit elforog. 
Így az interferenciacsíkok helyének eltolódása figyelhető meg.

(*Georges Sagnac eredeti rajza)

A Sagnac-kísérlet elsősorban azért meglepő, mert a rendszer összes résztvevője – a fényforrás, az egész mérőegység 
(a megfigyelő) – együttmozog (nincs „relatív” mozgás), s ennek ellenére a forgás befolyása mégis megfigyelhető!
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Az elmélet: A fény minden tehetetlenségi rendszerben állandó c sebességgel terjed. A vonatkoztatási rendszer 
tehetetlenségi rendszer és az interferométer ebben forog. A fény - tükrökkel megfelelő módon eltérítve - egy tetszőleges 
alakú, hosszúságú, zárt pályán fut körbe. Az időtartam, melyre a fénynek a szakasz megtételéhez szüksége van:

Ezen időtartam alatt a berendezés szöggel elfordul. A fénynek tehát az érintő irányában  

értékkel hosszabb ill. rövidebb utat kell megtennie. Egy teljes körbefutás alatti érték tehát:

ahol A a sugármenet által közrefogott területnek felel meg. A két körülfutó fénysugár által megtett utak különbsége 
tehát: . Az interferenciamintázat (csíkok) relatív eltolódása tehát:

***
Így persze csak viszonylag gyors forgások mérhetők. A = 1 m² nagyságú (az ábrán S-sel jelzett) terület és = 633 nm 
hullámhosszú fény esetén = 227 fordulat/perc szögsebesség szükséges, hogy az interferenciacsíkok maximuma 
kioltódásra (  = 0,5) változzék. Kisebb szögsebességek is mérhetők kb. ugyanilyen mértékű, de még észlelhető 
relatív csíkeltolódás mellett, ha megnövelik a körülfutott A területet. Ezt valósította meg Michelsonnak és Gale.  

A „másik”, a Michelson-Gale-féle kísérlet
Chicago (földrajzi szélesség 41  º   46’  ) melletti mezőn felépített 613 m és 
339 m méretű téglalapot formázó interferométerben a szénívfény-forrás 
570 nm hullámhosszú fényét az A sarokban lévő, plánparallel lemezzel 
visszavert és áteresztett (R-, T-) sugárra bontották, majd a két sugarat 
a sarkokban elhelyezett tükrökkel (egymással ellentétes irányban) 
végigvezették az ADEFA és az AFEDA fényúton. Az A sarokban újra 
egyesülő két fénysugár interferenciamintázatot ad a kivezetett 
sugárban. Az ABCD tükörrendszerrel körülvezetett fény-sugárpár is 
létrehoz egy másik interferenciamintázatot. Az ekkor körülfutott téglalap 
azonban sokkal kisebb, területe nullának tekinthető. A Sagnac-effektus 
szerint a téglalapokat körülfutó fény által létrehozott interferencia-
mintázatok csíkjai a Föld forgási sebességével és a körülfutott területtel 
arányos mértékben tolódnak el. Így a második tükörrendszer az első 
tükörrendszer interferenciacsíkjai eltolódása referenciájaként 
szolgálhatott.  A csíkeltolódás így megmért relatív értéke 0,23 körül 
szórt.

Ha behelyettesítjük a *** képletbe a kísérletben mért és alkalmazott 
csíkeltolódást, (a földrajzi szélességen mért A* területnek a Föld 
forgástengelyére merőleges síkra korrigált A* sin ϕ) területet és 
hullámhossz értékeket, akkor a Föld szögsebességére a kicsiny 

= 0,000 7 fordulat/perc értéket kapjuk. Ez éppen 1 fordulat/nap.

A Michelson-Gale-féle kísérletben az az érdekes, hogy - a forgó Sagnac-interferométertől eltérően – nincs a Földhöz, 
mint vonatkoztatási rendszerhez viszonyított relatív mozgás, s ennek ellenére a forgás befolyása mégis megfigyelhető!
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Enzimkinetikai mérések a Varian Cary UV-Vis fotométerrel

Az enzimek katalitikus hatással bíró fehérjék. Nagyon specifikusak is, egy-egy anyag (szubsztrát) átalakítását saját 
specifikus enzime katalizálja. A biológiai rendszerek legtöbb reakciója nem menne végbe enzimek jelenléte nélkül. 
(Enzimekkel azonban sokkal tágabb körben: ipari, analitikai alkalmazásoknál is találkozunk.) Az enzim-katalizálta 
reakció sebességének mérése és a kísérleti körülmények változtatásakor bekövetkező hatások tanulmányozása fontos 
információt ad az élettudományi alapkutatásokban és diagnosztikai eszközként szolgálhat a klinikai laboratóriumokban.

A telítés jelensége  :   Ha adott enzimkoncentráció mellett növelik a szubsztrát [S] koncentrációját, akkor a V 
reakciósebesség először meredeken nő. A szubsztrát nagyobb koncentrációinál a reakciósebesség növekedése kezd 
lassulni, egészen addig, hogy további növekedés már nem figyelhető meg. Ekkor az enzim már telítődött a 
szubsztráttal, és a lehetséges maximális Vmax sebességgel alakítja át a szubsztrátot. A telítés jelensége lényegesen 
megkülönbözteti az enzimkinetikát a „normál” kémiai reakciók kinetikájától.

A Michaelis-Menten (MM) elmélet úgy értelmezi az enzim 
katalitikus hatását, hogy az (E) enzim az (S) szubsztrátjával 
(ES) komplexet képez, ami a (P) termékké alakul miközben 
újra felszabadul az (E) enzim.

E + S --------> ES --------> E + P

Az MM elmélet szerint a V reakciósebesség és a szubsztrát 
[S] koncentrációja közötti kapcsolat:

Minden enzim-szubsztrát párhoz jellemző értékű Vmax és Km paraméterpár tartozik az adott körülmények között 
(pH, hőmérséklet, stb.). A Vmax értéke megadja az egységnyi koncentrációjú enzim adott szubsztrátra vonatkozó 
molekuláris aktivitását („turnover number“), azaz a telítésben az időegység alatt termékké átalakított szubsztrát-
molekulák számát. A Km (Michaelis-állandó) a szubsztrát azon koncentrációja, mely a Vmax reakciósebesség felének 
eléréshez szükséges, az enzim-szubsztrát komplex kötéserősségével (egymáshoz való affinitásával) áll kapcsolatban. 
Nagy Km érték gyengén kötött szubsztrátot jelent, kis Km érték pedig erősen kötöttet.

A feladat tehát a Vmax és Km paraméterek helyes értékének becslése a kísérletileg kimért V - [S] kinetikai görbéből. 
A paraméterbecslést elvégezhető: 

a) az MM elmélet kínálta nem-lineáris modell alapján a nem-lineáris görbeillesztő (pl. Marqardt) algoritmussal 
b) a modell különböző linearizált változataira a legkisebbb négyzetek módszerével illesztett egyenessel 

(az egyenes paramétereiből (X-,Y-metszet, meredekség) azután egyszerűen számolható Vmax és Km)
    

V reakció-
sebesség

[S] szubsztrátkoncentráció

WinUV szoftver 
Enzyme Kinetics 

Application

M M  lin. ábrázolás aY vs  X é rté k párY-m e ts ze t X-m e ts ze t M e re de k s é g
Linew eaver-Burk 1/V0 vs 1/[S] 1/Vmax  -1/Km Km/Vmax
Eadie-Hofstee V0 vs V0/[S] Vmax  -  -Km
Hanes-Woolf [S]/V0 vs [S] Km/Vmax  - 1/Vmax
Eadie-Scatchard V0/[S] vs V0 Vmax/Km  -  -1/Km
V0 vs [S] V0 vs [S] Vmax  -  -Km
Dixon 1/V0 vs [I] 1/V0 vs [I]  -  -  - 
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Az enzimgátlás: Sok vegyület reagál az enzimekkel és csökkenti aktivitásukat, ezek az anyagok az (I) inhibitorok. 
Az enzimgátlás egyáltalán nem „rossz” dolog. Például az Aszpirin, a valaha volt leggyakrabban használt gyógyszerek 
egyike, a „fájdalom” érzetét keltő vegyület szintézisének első lépését katalizáló enzimet gátolja. Nem meglepő tehát, 
hogy az enzimgátlók a legfontosabb ismert gyógyszerhatóanyagok között szerepelnek. Fontos tehát az inhibitor gátlási 
mechanizmusának pontos felderítése. Az inhibitor ugyanis többféle módon is gátolhatja az enzimreakciót: 

A Lineweaver-Burk ábrázolás azért is népszerű, mert nagyon egyszerű vizuális módszert kínál az inhibitor 
hatásmechanizmusának gyors beazonosítására:

a) nem versengő (non competitiv)
Az inhibitor kötődhet az enzimhez (de nem az ún. aktív helyen) és az enzim-szubsztrát 
komplexhez is. A legegyszerűbb esetben a szubsztrát megkötődése nem változtatja 
meg az enzimnek az inhibitorhoz való affinitását (pl. konformációváltozás által). Ebből 
következik, hogy az inhibitor megkötődése sem változtatja meg az enzim szubsztráthoz 
való affinitását, tehát az inhibitor megkötődése nem változtatja meg a   Km   értékét  .
Lineweaver-Burk ábrázolásban ez az y-tengelytől balra eső közös metszésponttal 
rendelkező,   különböző meredekségű   egyenesekben jelenik meg.    
(A közös metszéspont lehet az x-tengelyen vagy alatta.

b) versengő (competitiv)
Az inhibitor és a szubsztrát kölcsönösen kizárják egymást az enzimhez való 
kötődésben. (Akkor is kompetitív a gátlás, ha a szubsztrát ill. az inhibitor megkötődése 
az enzimben olyan konformációváltozást idéz elő, mely a másik kötőhelyeit blokkolja). 
Az inhibitort kiszoríthatja a szubsztrát az enzimből, a   Vmax   értéke tehát nem változik  . 
Az egyes kívánt sebességek eléréséhez persze nagyobb [S] értékek szükségesek, 
a Km érték a növekvő [I] inhibitorkoncentráció mellett egyre nagyobb lesz. 
Lineweaver-Burk ábrázolásban ez közös y-tengelymetszettel rendelkező, különböző 
meredekségű egyenesekben jelenik meg.

c) unkompetitiv:
Az inhibitor nem a szabad enzimhez, hanem az enzim-szubsztrát komplexhez kötődik. 
A szubsztrát nagyobb koncentrációja ezért nem képes az inhibitort a komplexből 
kiszorítani. Az inhibitor megkötődése tehát csökkenti a „tiszta” enzim-szubsztrát 
komplex koncentrációját, ezért az enzimből és a szubsztrátból további komplexnek kell 
képződnie: látszólagosan nő tehát az enzim szubsztrát iránti affinitása, azaz a     Km   érték   
a   növekvő   [  I  ]     inhibitorkoncentráció   mellett egyre kisebb  . Ugyanakkor persze Vmax 
értéke csökken. 
Lineweaver-Burk ábrázolásban ez egymással párhuzamos egyenesekben jelenik meg.

6 minta megmért 
kinetikai görbéi 
(Abs vs idő)

különböző és ismert 
[S] szubsztrátkonc. 
[I]   inhibitorkonc.

Számított 
V vs [S] sebességi görbék

az MM modell alapján
2 különböző görbe adódik
(nincs ill. van inhibitor a mintában)

Lineweaver-Burk ábrázolásból

A két kinetikai görbe 
Km értékei (közel) azonosak
Vmax értékei különbözők

Tehát nem versengő az inhibitor
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Enzimatikus boranalitika: savak mérése UV-spektroszkópiával

A NAD  +     - NADH redox-rendszer  :  
NAD+ elektront és hidrogént vesz át reakciópartnerétől: oxidálja azt
NADH elektront és hidrogént ad át reakciópartnerének: redukálja azt

A NAD  +     - NADH rendszer   kölcsönhatása a partner redox-rendszerrel  
NAD+ oxidált alakban - a reakciópartner redukált alakban P(red)
NADH a redukált alak - a reakciópartner oxidált alakban   P(ox)

redukció

oxidáció

A NAD  +   és NADH alak UV-spektruma  
Az adenin bázis (ADP) miatt mind a NAD+ (ox) mind 
a NADH (red) alak erősen elnyel 259 nm-en. 
A NADH alaknak azonban van még egy elnyelési 
csúcsa 340 nm-en is. Az oxidált és redukált alak 
spektrumának ezen különbsége egyszerűvé teszi az 
egymásba alakulásuk és így a P reakciópartner redox-
rendszer állapota jellemzését: a 340 nm-en mérthető 
elnyelést kell megállapítani egy UV-spektrométerrel.

3) Citromsav (módosított „almasav” teszt)
(enzim(II) reakcióra nincs szükség)

Előkészítés: A CL (citrát-liáz) enzim a citromsavat 
oxálecetsavra és ecetsavra hasítja. A feladat így 
visszavezetődik az „almasav” tesztre, de most az 
oxálecetsav mennyisége a meghatározandó. 
A  z almasav a P(red), az oxálecetsav a P(ox) alak.   
Az MDH (malát-dehidrogenáz) enzim(I) katalizálja az 
egymásba alakulásukat. A mintához NAD  H-t adva   e 
reakcióhoz kapcsolódik a NAD+-NADH redox-rendszer. 
Annyi NADH fogy el, amennyi P(ox) alak átalakul. 
Így a minta 340 nm-en (vakmintához) mért (NADH) 
abszorbanciája közvetlenül arányos a minta citromsav 
(oxálecetsav) tartalmával. 

4) Ecetsav (módosított „almasav” teszt)
(enzim(II) reakcióra nincs szükség)

Előkészítés: Az ACS (acetil-CoA szintetáz) enzim az 
ecetsavból koenzim A és ATP jelenlétében „aktivált 
ecetsavat” (acetil-CoA-t) készít. Az CS (citrát-szintetáz) 
enzim katalizálja az acetil-CoA és a hozzáadagolt 
citromsav átalakulását CoA-vá és oxálecetsavvá. 
E két reakció révén tehát a mintában lévő ecetsavból 
oxálecetsav keletkezik. A feladat visszavezetődik a 
„almasav” tesztre, ahol az oxálecetsav mennyisége a 
meghatározandó. Az MDH enzim(I) katalizálja a red-ox 
alakok egymásba alakulását. A mintához adagolt 
NADH a reakcióhoz kapcsolja a NAD+-NADH redox-
rendszert. Így a minta 340 nm-en (vakmintához) mért 
(NADH) abszorbanciája közvetlenül arányos a minta 
ecetsav (oxálecetsav) tartalmával.

Példák
1) Almasav

Az almasav-oxálecetsav vegyületpár alkot redox-rendszert: 
az almasav a P(red), az oxálecetsav a P(ox) alak. 
Az MDH (malát-dehidrogenáz) enzim(I) katalizálja az 
egymásba alakulásukat. A mintához NAD  +  -t adva   e 
reakcióhoz kapcsolódik a NAD+-NADH redox-rendszer. 
Annyi NADH keletkezik, amennyi P(red) alak átalakul. 
Ennek teljes átalakulását az biztosítja, hogy a mintához 
adagolt glutamát a P(ox) alakot (oxálecetsavat) egy 
második, az ASAT (aszpartát-aminotranszferáz) enzim(II) 
katalizálta reakcióban elfogyasztja (aszpartáttá alakítja). 
Így a minta 340 nm-en (vakmintához) mért (NADH) 
abszorbanciája közvetlenül arányos a minta 
almasavtartalmával.

2) Tejsav („almasav” teszt mintájára)

A tejsav-piroszőlősav vegyületpár alkot redox-rendszert:
a tejsav a P(red), a piroszőlősav a P(ox) alak. Az enzim (I) 
szerepét az LDH (tejsav-dehidrogenáz), az enzim(II) 
szerepét pedig az ALT (alanin-aminotranszferáz) játsza 
(a P(ox) alakot alaninná alakítja). Így a minta 340 nm-en 
(vakmintához) mért (NADH) abszorbanciája közvetlenül 
arányos a minta tejsavtartalmával.

P(red)

P(ox)

enzim(I)

enzim(II)

NAD+ (ox)

NADH (red)
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A hosszú élet titka: 
ORAC assay a Cary Eclipse fluoreszcens készüléken 

“Az vagy, amit megeszel“ – tartja a mondás. S különösen, amit megiszol! A vörösbor ugyanis bizonyítottan segíti a 
szervezet általános egészségét, véd az öregedéssel szemben. A vörösbort ivó mediterrán népesség pl. sokkal 
ellenállóbb a szív-érrendszeri betegségekkel szemben. A titok nyitja a bőségesen fogyasztott vörösborban lévő 
rezveratrol (polifenol) „anti-oxidáns“ hatása (is). A kivédett öregítő hatás az „pro-oxidáns“ szpécieszektől származik. 

A reaktív oxigénvegyületek (ROS: reactive oxygen species) az elektronokat más molekuláktól elvonni képes 
oxigéntartalmú molekulák (pl. H2O2, HOCl), és (páratlan elektronokat tartalmazó) oxigéngyökök (pl. O2

-, OH-, NO-). 
A sejtek ROS szpécieszekkel történő találkozása egyrészt szükséges, mivel az ATP-nek a molekuláris oxigénből való 
képződéséhez elektronokra van szüksége. Másrészt közvetlenül károsítják a biomolekulákat vagy beindítanak olyan 
láncreakciókat, melyek során az egyik molekuláról átkerülnek a másikra s így jelentős területen károsítják a 
sejtalkatrészeket, pl. membránokat vagy fehérjéket azaz az öregedés jellemzőit idézik elő. A szervezetnek tehát 
folyamatosan törekednie kell a „pro-oxidáns” ROS szpécieszek és az „anti-oxidáns” védőanyagok közötti megfelelő 
egyensúly fenntartására. Ha az egyensúly eltolódik a „pro-oxidánsok” irányába, akkor 'oxidatív stressz' állhat elő, 
melyet ugyan normál körülmények között leszabályoz a sokféle „anti-oxidáns védőanyag” enzim, fehérje és a 
táplálékkal felvett (anti-oxidáns) vegyület, de ezen védőanyagok elbomlása vagy hiánya esetén károsodás lép fel. 
(Az elfogyasztott vörösbor tehát biztosítja, hogy hiány nem léphet fel…! ) Ugyanakkor a „pro-oxidáns” ROS szpécieszek 
egyensúlyi koncentrációjának sem szabad túl alacsonynak lennie, hogy elláthassák fontos feladatukat az 
immunrendszerben. 

Az ORAC érték: Fontos tehát a ROS spécieszek koncentrációinak folyamatos ellenőrzése és szabályozása. Gyakorlati 
okok miatt nem a különböző ROS spécieszek koncentrációit mérik meg, hanem az összes ROS szpéciesz hatását 
oxigéngyökök hatásaként tekintik és e „pro-oxidáns” ROS oxigéngyökökkel egyensúlyt tartó „anti-oxidáns” 
védőanyagok oxigéngyök megkötési kapacitását: ORAC (oxygen radical absorbance capacity) értékét határozzák meg.

Az ORAC assay működési elve: Az AAPH-reagensből (2,2'-azobisz(2-aminopropán) dihidroklorid) szabad 
oxigéngyökök keletkeznek. Az R-PE reagens (R-phycoerythrin) fehérjeszerkezetében ezen gyökök olyan konformációs 
változásokat idéznek elő, melyek fluoreszkálása csökkenéséhez (quenching) vezetnek. A jel csökkenésének mértéke a 
gyökök mennyiségtől és a behatás idejétől függ. Ha e két reagensből álló elegyhez mintaoldatot adagolnak, akkor a 
minta összetevői gátolhatják a szabad gyökök működését és így „megvédik” a fehérjét a konformációváltozástól 
(az „öregedéstől”): a fluoreszcens jel tovább fennmaradhat. 

A lecsengő jel alatti (S) terület tehát a minta szabad 
oxigéngyökökkel szembeni „védőerejét” adja meg. Az ORAC 
assay az ORAC értéket vakminta görbe alatti területével 
korrigált és 1 mM trolox referenciaoldatra (6-hidroxi-2,5,7,8-
tetra-met-etil-kromán-2-karbonsav) vonatkoztatott értékként 
definiálja.

ORAC érték (mM) = (Sminta – Svak) / (Sref – Svak)

Az egy nagyságrenddel nagyobb érzékenységű fluoreszcencia (és nem az abszorbancia) mérésén alapuló ORAC 
assay megengedi, hogy csak nagyon kevés mintát kelljen a reagensekhez adagolni, ami így csökkenti a minta és a 
reagensek közötti zavaró keresztreakciók valószínűségét. A   temperált küvettartóval felszerelt Cary Eclipse   
fluoreszcens fotométer   tehát a megfelelő eszköze az ORAC assay végrehajtására.  

A mintaoldat lehet bármely élelmiszer kivonata:
- gyümölcslevek, 
- zöldségkivonatok,
- gyógynövények,
- teák,
- vörösbor,
- bébiétel,
- tej (anyatej!),
- „bioélelmiszer”,
- stb.
ill.
- vérszérum (már vérünkké vált !)

Egészségünkre!

minta

ref.anyag

vakminta
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Hosszabb öblítés és mégis gyorsabb mérés a Varian ICP-OES készüléken
Az ICP-OES módszert termelékenysége sok elem sok mintából való megmérésére predesztinálja. Ez nagy 
mintasorozatok hosszú időn át való mérését jelenti. Ez viszont tetemes Ar-gázfogyasztást okoz! A mérési időt lerövidítő 
minden technikai megoldás értéke tehát akár forintban is kifejezhető! A Varian SVS1 öblítőszelepe úgy csökkenti le az 
egy mérésre felhasznált (összesített) időt, hogy azon belül az öblítésre fordított másodpercek közben növekednek.
A mérés tehát gyorsul ÉS átszennyeződés sem fordul elő!

A mérés során csupán a plazma fényének „leolvasása” 
(„read”) a hasznos művelet  .   Az összes többi időt a 
mintavevő mechanikai mozgása ill. a porlasztó 
mosóoldattal és a mintavevő mintával való átmosása 
veszi el. 

Az SVS egység használata nélkül a minta 10s 
leolvasási idejű mérése összesen 61s ideig tartó 
műveletsorral valósítható meg, s ezen belül 20s 
fordítódik az átöblítésre.

Az SVS egység használatával a 10s leolvasási idejű 
mérés 13s-cel kevesebb 48s idő alatt megvalósítható, 
s ezen belül 6s-cel több, 26s idő fordítódik az 
átöblítésre.

Min. 20%-kal csökken tehát a mérési idő !!!
(változatlan érzékenység mellett) 
s ugyanakkor javul az átszennyezés elleni védettség is.
    

„A” pozíció

öblítőből (R)

porlasztóba 
(N)

hulladékba (W)

mintából (S)

“B” pozíció

öblítőből (R)

porlasztóba (N) hulladékba (W)

mintából (S)
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Nanorészecskék felületének mérése egyszerűen és gyorsan: Acorn Area 
Az egyre nagyobb felbontóképességű (fény-, elektron-, atomerő-) mikroszkópoknak köszönhetően a feltárul előttünk a 
mikro-, nano- és atomi struktúrák szép új világa. Az ilyen részecskék és e részecskékből álló halmazok sokszor meglepő 
tulajdonságai értelmezésében jelentős szerepe van a felület és a különböző térbeli elrendezés jellegzetességeinek. 
Az egyedi részecskék jellemzésére szolgáló egyik mérőszám a tömegegységnyi részecske felületének nagysága: 
a fajlagos felület dimenziója [m2/g]  

A részecskék fajlagos felülete sok szempontból meghatározza egy-egy termék 
tulajdonságait, pl. a pigmentek védőhatását, a katalizátorok aktivitását, az ételek 
ízét, a gyógyszerek biológiai hozzáférhetőségét és így hatásosságát, stb. A felü-
letmérő gázadszorpciós, higany porozimetriás és gravimetriás módszerek közös 
korlátja, hogy csak száraz porok mérésére alkalmasak, nem képesek információ-
val szolgálni, ha a részecskék folyadékban vannak diszpergálva. A minták ill. 
termékek túlnyomó többsége viszont folyadékban szétoszlatott részecskékből áll 
a végső kiszerelésben vagy a gyártás valamelyik közbenső fázisában. Nem 
említve még a (BET) gázadszorpciós izoterma vagy oldatszorpciós titrálásos 
mérések munka- és időigényességét.

A forradalmian új Acorn Area készülék folyadékban diszpergált nanorészecskék fajlagos felületének meghatározására 
szolgál. A mérés, az elejétől a végéig kb. 5 percig tart csupán. Nincs szükség szárítási vagy gázmentesítési minta- 
előkészítésre. A nagy koncentrációjú diszperzió mérése közvetlenül, hígítás nélkül történik. 
Az Acorn Area mérés nagyságrendekkel gyorsabb, mint bármely más fajlagos felületmérési módszer.

A mérés elve: (a minta NMR relaxációs idejének mérése) A részecske felületére tapadó folyadék a mágneses tér 
változása hatására másként viselkedik, mint a „szabad” folyadék. A felületén „megkötött” folyadék NMR relaxációs ideje 
sokkal rövidebb, mint a „szabad” folyadéké. Ez a különbség több nagyságrendű is lehet. A folyadékba diszpergált 
részecskék esetén a minta mért relaxációs ideje a folyadék kétféle állapotának megfelelő relaxációs idők súlyozott 
átlaga, a súlytényezőket a részecskék felületére megkötődött és a „szabadon” maradó folyadék relatív hányada adja 
meg. Ez pedig a részecskék fajlagos felületének közvetlen mérését szolgáltatja.

A mérés végrehajtása: A 0.5 ml minta egy állandó mágnes két sarka között lévő tekercsbe kerül. Az állandó, homogén 
B0 mágneses tér hatására a folyadék protonjai a B0 irányába állnak be („mágneseződnek”). A mérés elején egy rövid 
idejű, rádiofrekvenciás (kb. 14 MHz) impulzus gerjeszti a tekercset. Ennek hatására nagy mágneses tér indukálódik, 
mely időlegesen kibillenti a minta protonjai mágnesezettsége irányát. Ezen indukált tér megszűntével a folyadék 
protonjai újra kezdenek visszaállni az állandó B0 mágneses tér irányába. A mágnesezettségnek ezen visszarendeződése 
lecsengő intenzitású feszültségjelet indukál a tekercsben. Ez a mért jel a “free induction decay” (FID). A vissza-
rendeződés (relaxáció) folyamata több, különböző időállandójú mechanizmussal is értelmezhető. Speciális impulzus-
sorozatok (változó hosszúságú időközönként és változó hosszúságú  RF impulzusok kombinációja) alkalmazásával 
kimérhető a minta T1 (longitudinális) és T2 (transzverzális) relaxáció ideje. A T1 és T2 ugyan különböző, de a felületen 
kötött és a „szabad” folyadékban mért megváltozásuk hasonló, így mindkettő felhasználható a fajlagos felület 
meghatározására. A szoftver felkínál egy a felhasználó által megadott becsült T1 vagy T2 idők alapján kialakított 
automatikus mérési paraméterfájlt is. A paraméterek megadása után egyszerű a működtetés: 

Csak írják be a felhasználó nevét és a minta információit – a többit elvégzi a szoftver!

EGYSZERŰ ÉS GYORS!
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Fluoreszcens Röntgen-sugárzás mérés zavarásai kiküszöbölése
A fluoreszcencia Röntgen-sugárzás jelensége (XRF)
A semleges atom Z számú protonból és M-Z számú neutronból álló központi atommagot és Z számú elektront tartalmaz. 
Az elektronok a mag körüli energiaszinteken (elektronhéjakon) helyezkednek el. A héjakat a magtól való távolság szerint 
különböztetik meg. A mag vonzása miatt a belső héjak energiája a legnagyobb, majd ez egyre csökken a távolság 
növekedésével. Egy külső sugárforrásból, pl. radioizotópból vagy Röntgen-csőből érkező sugárzás képes gerjeszteni az 
atom elektronjait. Ha a sugárzásból az elektron által felvett energia elegendően nagy, akkor az elektron ki is szakadhat a 
helyéről. Ott „elektronhiány” vagy lyuk keletkezik. Az így instabillá vált atom stabilitását csak akkor nyeri vissza, ha egy 
külső héj egyik elektronja a megüresedett héjra esik le. Az elektron ilyen átmenete során a két héj energiájának 
különbsége sugárzás (Röntgen-foton) formájában emittálódik. Ez a fluoreszcens Röntgen-sugárzás. Az ASOMA 
analizátor detektora az energiájuk szerint választja szét a Röntgen-fotonokat és méri, hogy adott energiájú fotonból hány 
érkezik be („beütési szám”). A Röntgen-fotonok energiája az elektronhéjaknak az adott elemre jellemző 
energiakülönbségeitől függ („karakterisztikus sugárzás”). Az adott energiájú foton beütési száma tehát arányos a fotont 
kibocsátó atomok számával, így az adott atomokból álló elem mintabéli koncentrációjával. Ez a mennyiségi elemzés 
alapja. Korrekciókra akkor van szükség, ha a mért sugárzás mégsem „karakterisztikus” az adott elemre, s így a mért 
beütési számok hamis értéket adnak az elem koncentrációjára. Vannak enyhébb és súlyosabb esetek:

A háttér zavaró hatása (visszaszórás) korrekciója
A külső gerjesztő sugárforrás fotonjai nem feltétlenül nyelődnek el a mintában (és hozzák létre a fluoreszcenciát), hanem 
egyszerűen szóródnak rajta és így jutnak a detektorba. Ezen szóródó fotonok között vannak a mérendő elem Röntgen-
fotonjaival azonos energiájúak is. Így ezek hamisan akkor is jelet adnak, ha a mérendő elem nincs is a mintában. 
A visszaszórás hatása könnyen korrigálható, ha a mérendő elemet biztosan nem tartalmazó „vakminta” beütési számait 
az ASOMA analizátor automatikusan kivonja a minták mért értékeiből. 

A spektrális zavarás korrekciója
Spektrális a zavarás, ha az egyik elem energiaspektrumát átfedi egy másik elem 
energiaspektruma, azaz az elemek által emittált fotonok energiái azonosak vagy 
közel azonosak. (Az átfedés mértékét emellett a detektor felbontása is megszabja.)
Általában a periódusos táblázatban szomszédos elemek spektrálisan zavarják egymást.
 A spektrális zavarás korrigálható: 

a) kereszt-korrekciókkal (cross corrections): Az összes egymást zavaró elemet tartalmazó és ismert 
koncentrációjú minták kimérésével meghatározható minden elempárra, hogy a „zavaró” elem jelenléte mekkora
 hamis beütési számot idéz elő a „mérendő” elem helyén. Ezt a feladatot az ASOMA analizátor a kalibráláskor 
automatikusan elvégzi (ha szükséges). A zavaró elem koncentrációjának megfelelő hamis beütési számot 
azután automatikusan kivonja a minták mért értékeiből.  

b) szűrők alkalmazásával: A szűrők olyan speciális anyagból készült korongok, melyeket bizonyos energiájú 
Röntgen-fotonok elnyelésére vagy áteresztésére képesek. A cél a minta energiaspektrumának módosítása a 
jobb mérhetőség érdekében. A szűrő(k) elhelyezhető(k) (1) a Röntgen-cső és a minta közé (másodlagos 
céltárgyként), (2) a minta és a detektor közé, (3) mindkét helyre.

c) ha az adott elemet a spektrum nem átfedő, más részén mérik meg.

A mátrix zavarása korrekciója
A mátrix a mintában lévő, a mérendő elemen kívüli elemek. 
Ezek közvetett módon növelhetik és csökkenhetik is a mérendő elem beütési számát.

a) a mátrixelemek atomjai a mérendő elem atomjánál jobban elnyelhetik a gerjesztő sugárforrás fotonjait, így 
gyengítik a mérendő elem gerjesztését. Hamisan csökkentik tehát a beütési számot. A gerjesztett mátrixelemek 
által emittált Röntgen-fotonok még elég nagy energiával rendelkezhetnek, hogy gerjesszék a mérendő elem 
atomjait. Hamisan növelik tehát a beütési számot.

b) a mátrixelemek atomjai el is nyelhetik a mérendő elem atomja által emittált Röntgen-fotonokat. Hamisan kis 
beütési számot okoznak tehát. 

Ha a mátrix zavaró hatása csak kis mértékű, akkor azt a kalibráció is képes korrigálni. 
Ha a hatás jelentős, akkor az ASOMA analizátor automatikus „alpha korrekciós” görbeillesztésére van szükség!
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