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NanorNanoréészecskszecskéékk  I.I.

DefinDefiníícicióó: : nanornanoréészecskeszecske, , nanopornanopor, , 
nanokluszternanokluszter v v nanokristnanokristáályly, olyan , olyan 
mikroszkmikroszkóópikuspikus mmééretretűű rréészecske, amelynek szecske, amelynek 
legallegaláább az egyik kiterjedbb az egyik kiterjedéése kisebb, mint se kisebb, mint 
100 100 nmnm..
FelosztFelosztáás: s: kluszterekkluszterek, , 
nanognanogöömbmböökk, , nanorudaknanorudak
httphttp://://nanoparticles.orgnanoparticles.org//

Egy Ni Egy Ni nanornanoréészecskeszecske
 

aluminiumaluminium
 

mmáátrixban (nagy trixban (nagy 
felbontfelbontáássúú

 
STEMSTEM--Z mikroszkZ mikroszkóópos felvpos felvéétel)tel)



Diszperz rendszerek felosztDiszperz rendszerek felosztáásasa

1) A r1) A réészecskszecskéék mk mééretei szerint:retei szerint:
MikroheterogMikroheterogéénn (10 (10 μμm m -- 500 500 nmnm))
UltraUltra--mikroheterogmikroheterogéénn v. kolloid (500 v. kolloid (500 nmnm -- 1 1 nmnm))

ValValóódi oldat (< 1 di oldat (< 1 nmnm))



A felA felüület vlet vááltozltozáása a rsa a réészecske szecske 
mméérettelrettel

A kockA kockáák k 
éélhosszalhossza

A kockA kockáák k 
szszáámama FelFelüületlet

1 cm1 cm 11 6 cm6 cm22

0,1 cm0,1 cm 101033 60 cm60 cm22

0,01 cm0,01 cm 101066 600 cm600 cm22

0,001 cm0,001 cm 101099 6000 cm6000 cm22

100 100 μμmm 10101515 60 m60 m22

10 10 μμmm 10101818 600 m600 m22

1 1 μμmm 10102121 6000 m6000 m22

100 100 nmnm 10102424 60000 m60000 m22

10 10 nmnm 10102727 600000 m600000 m22

1 1 nmnm 10103030 6000000 m6000000 m22



Diszperz fDiszperz fáázis zis 

GGááz z FolyadFolyadéék k SzilSziláárd rd 

D
iszperzi

D
iszperzi óó s k

s k öö zeg
zeg

GGááz z --
FolyadFolyadéék k 
aeroszol aeroszol 

(g(gőőz, kz, kööd)d)

SzilSziláárd rd 
aeroszol aeroszol 
(f(füüst)st)

FolyadFolyadéék k Habok Habok 
EmulziEmulzióókk

(k(kéézkrzkréémek)mek)
SzuszpenziSzuszpenzióók k 
(tej, fest(tej, festéék, k, 

vvéér)r)

SzilSziláárd rd 
SzilSziláárd habokrd habok

((aerogaerogééll))
GGéélek lek 

(vaj, zselatin, (vaj, zselatin, 
sajt)sajt)

SzilSziláárd szolok rd szolok 
(speci(speciáális lis 
üüvegek)vegek)

Diszperz rendszerek felosztDiszperz rendszerek felosztáásasa  2) A k2) A köözegek halmazzegek halmazáállapota szerintllapota szerint



HomogHomogéén szerkezetekn szerkezetek
FFéémm
DielektrikumDielektrikum
FFéélvezetlvezetőő

Hibrid Hibrid szekezetekszekezetek::
Mag Mag éés hs hééjj
FFéélfolylfolyéékonykony éés ls láágy gy nanornanoréészecskszecskéékk: : 
liposzliposzóómmáákk

NanorNanoréészecskszecskéékk  II. II. 
FelFelééppííttééssüükk

http://www.impra.is/files/%7B3c8ccf68-d137-4a03-a031-c43b65a276a3%7D_snorri-

 hi040319nanop.pdf



QuantumQuantum dotdot (kvantum pont) < 10 (kvantum pont) < 10 nmnm
GyGyóógyszer hatgyszer hatóóanyag (drog) szanyag (drog) száállllííttóókk
KKéépalkotpalkotóó áágensek a diagnosztikgensek a diagnosztikáábanban
NanorobotikaNanorobotika pl. pl. nubotsnubots ((nucleicnucleic acidsacids
robotsrobots, , utilityutility fog)fog)
SzSzüürke rke trutymtrutymóó ((greygrey googoo))

NanorNanoréészecskszecskéékk  III. III. 
FelhasznFelhasznáálláásuksuk



NanorNanoréészecskszecskéékk  IV. IV. 
TTöörtrtéénet net 

MezopotMezopotáámia: agyag festmia: agyag festéékekkek
KKöözzéépkor: arany pkor: arany éés ezs ezüüst kolloid, st kolloid, alkalkéémiamia



FFéélvezetlvezetőőknknéél potencil potenciáál fall fal
FelFelüületi leti plazmonplazmon
rezonanciarezonancia
SzuperparamSzuperparamáágnesessgnesesséégg
mmáágneses gneses 
nanornanoréészecskszecskééknknééll

NanorNanoréészecskszecskéékk  V. V. 
TulajdonsTulajdonsáágaikgaik

2 elemű
 

3D kristály
F. Redl

 
et

 
al.,Nature, 423, 968 (26 June

 
2003).)



GGáázfzfááziszisúú szintszintéézis (inert gzis (inert gáázban pzban páárolgrolgáás v. s v. 
kondenzkondenzáálláás)s)
SzolSzol--ggéél ml műűveletek (veletek („„wetwet”” chch., ., ggéélklkéépzpzééss, , 
kicsapkicsapáás, s, hidrothermikushidrothermikus mmóódszerek)dszerek)
EgyEgyééb lehetb lehetőősséégekgek

SzonokSzonokéémiaimiai eljeljáárráások (sok (dTdT,,dpdp↑↑↑↑ →→ üüreg reg kkéépzpz.).)
KavitKavitáácicióóss eljeljáárráások (buborsok (buboréék k kkéépzpz.).)
MikroemulziMikroemulzióóss eljeljáárráások (sok (α↓α↓ →→ fféémrmréész. sz. ØØ↓↓))

NanorNanoréészecskszecskéékk  VI. VI. 
ElElőőáállllííttáásoksok



NanorNanoréészecskszecskéékk  stabilizstabilizáálláásasa

Elektrosztatikus taszítás Sztérikus
 

taszítás

Van der

 

Waals

 
Mágneses dipólus 
Elektromos dipólus



NanorNanoréészecskszecskéékk  VII. VII. 
DetektDetektáállááss

ElektronmikroszkElektronmikroszkóópia (SEM, TEM)pia (SEM, TEM)
AtomerAtomerőő mikroszkmikroszkóópia (AFM)pia (AFM)
Dinamikus fDinamikus féénysznyszóórráás (DLS)s (DLS)
RRööntgen ntgen fotoelektronfotoelektron spektroszkspektroszkóópia (XPS) pia (XPS) 
RRööntgen ntgen diffraktometriadiffraktometria (XRD)(XRD)
FourierFourier--spektrofotometriaspektrofotometria (FTIR)(FTIR)
NanorNanoréészecskeszecske nyom analnyom analíízis (NTA)zis (NTA)



FFéém m nanornanoréészecskszecskéékk  I. I. 
ElElőőáállllííttááss

„„Top Top downdown”” felfelüülrlrőől lefell lefeléé
NagymNagymééretretűűbbőől kicsi fell kicsi feléé, nem gazdas, nem gazdasáágosgos

„„BottomBottom upup”” lentrlentrőől felfell felfeléé
Atomok Atomok aggragaggragáácicióójjáábbóóll
JJóól szabl szabáályozhatlyozhatóó mmééretret
VVééddőőburok kell a stabilitburok kell a stabilitáásukhozsukhoz
KKéét ft főő elelőőáállllííttáás ts tíípus:pus:

1) G1) Gáázfzfááziszisúú
2) K2) Kéémiaimiai

J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 7355-7356

FFéém m nanornanoréészecskszecskéékk
 

elelőőáállllííttáása sa 
dendrimerdendrimer

 
segsegíítstsééggéévelvel



FFéém m nanornanoréészecskszecskéékk  II. II. 
TulajdonsTulajdonsáágokgok

A vezetA vezetőő elektronok elektronok éés a pozits a pozitíívan tvan tööltltöött tt 
magok a fmagok a féémben plazma mben plazma áállapotban vannakllapotban vannak
Az Az ee----okok kköözzöös mozgs mozgáása plazma oszcillsa plazma oszcilláácicióó
A felszA felszíínhez knhez köözeli zeli ee----okok gerjesztet gerjesztet áállapota: llapota: 
felszfelszííni ni plazmonplazmon rezonancia (FPR)rezonancia (FPR)
A A nanornanoréészecskszecskéébebe zzáárt rt ee----okok egyegyüütt tt FPRFPR--tt
hoznak lhoznak léétretre
MegnMegnöövekedettvekedett EM tEM téér a felszr a felszíín kn köözelzeléébenben



FelFelüületi leti plazmonplazmon  rezonanciarezonancia
PlazmonPlazmon: kv: kváázi zi 
rréészecske, a plazma szecske, a plazma 
áállapotban lllapotban léévvőő
elektronfelhelektronfelhőő hullhulláámai mai 
fféémbenmben
FelFelüületi leti plazmonplazmon: a : a 
fotonokkal fotonokkal 
kköölcslcsöönhatnhatóó
plazmonokplazmonok ((→→
polaritonpolariton), fel), felüületen leten 
terjednekterjednek

FelFelüületi leti plazmonplazmon
rezonancia: a rezonancia: a 
pazmonokpazmonok nagyon nagyon 
éérzrzéékenyek a kenyek a nanonano--
kköörnyezetrnyezetüükrekre



ÖÖnszerveznszervezőőddééss



FFéém m nanornanoréészecskszecskéékk  IV.IV.
 FelhasznFelhasznáállááss

KatalizKatalizáátoroktorok
Egyelektronos tranzisztorokEgyelektronos tranzisztorok
Optikai kapcsolOptikai kapcsolóókk
BioszenzorokBioszenzorok

•http://www.haverford.edu/chem/depaula/Fuller1.ppt#278,25,Applications of Metal  Nanoparticles



BioszenzorokBioszenzorok: fel: felüületi leti plazmonokplazmonok

A szA szóórt frt féény hullny hulláámhossza a kmhossza a köörnyezrnyezőő
dielektrikumtdielektrikumtóól fl füügggg

a) 40 a) 40 nmnm AuAu rréészecskszecskéékk
biotinbiotin--BSABSA

 
rrééteggelteggel

b) b) sztreptavidinsztreptavidin
fehfehéérjrjéét adnak a t adnak a 
rendszerhezrendszerhez
c) a c) a 
sztreptavidinsztreptavidin a a 
biotinhozbiotinhoz
kkööttőődik az arany dik az arany 
felszfelszíínnéénn



MMáágneses gneses nanornanoréészecskszecskéékk  I.I.  MMáágnesessgnesesséégg
FerromFerromáágneses anyagok kis gneses anyagok kis domdoméénekbnekbőőll áállnakllnak
Az atomok mAz atomok máágneses momentuma minden gneses momentuma minden domdoméénbennben
egyiregyiráánynyúú
KKüülslsőő mmáágneses tgneses téér kikapcsolr kikapcsoláása utsa utáán megn megőőrzik a rzik a 
momentumukat a momentumukat a domdomééneknek
Pl. SzPl. Száámmííttóóggéép diszk 2D ferromp diszk 2D ferromáágneses film, gneses film, 
informinformáácicióó szubmikronszubmikron mmééretretűű domdoméénekbennekben ttáárolrolóódikdik

http://www.ph.utexas.edu/~niugroup/nano/Guchhait.Samaresh.ppt#25

 6,1,Magnetism

 

in

 

Nanostructure

http://physics-animations.com/Physics/English/rect_tmp.htm
http://physics-animations.com/Physics/English/lin_tmp.htm
http://physics-animations.com/Physics/English/blo_tmp.htm


MMáágneses gneses nanornanoréészecskszecskéékk  II.II.
 FerroFerro--  éés s paramparamáágnesessgnesesséégg

Magnetit Fe3

 

O4

Lapcentrált köbös

½ Fe3+

 

tetrahedrális

½ Fe3+ & Fe2+

 

oktahedr.

Egységcella –
 

56 atom:

32 O2-

 

& 16 Fe3+

 

& 8 Fe2+

Ferromágnesesség 

Paramágnesesség

Mágneses tér hiányában Mágneses tér jelenlétében



MMáágneses gneses nanornanoréészecskszecskéékk  II.II.
 NanomNanomáágnesessgnesesséégg

A ferromA ferromáágneses anyagok mgneses anyagok máágneses dipgneses dipóólusokat lusokat 
tartalmaznak, amelyek szabadon foroghatnaktartalmaznak, amelyek szabadon foroghatnak
A spinek kA spinek köözzöötti ktti köölcslcsöönhatnhatáások:sok:
1) 1) magnetosztatikusmagnetosztatikus

 
kköölcslcsöönhatnhatáások sok →→

 
ellentellentéétes tes 

iriráányba nnyba nééznekznek
2) kvantummechanikai k2) kvantummechanikai köölcslcsöönhatnhatáás: s: áátlapoltlapolóóddáás a s a 
spin hullspin hulláámfmfüüggvggvéények knyek köözzöött tt →→

 
erederedőőjjüük egy k egy 

iriráányba nnyba néézz
Egy Egy domdoméénbennben a ketta kettőő egyensegyensúúlyalya



MMáágneses gneses nanornanoréészecskszecskéékk  III.III.
 MMáágneses anizotrgneses anizotróópipiáás energia (MAE)s energia (MAE)

10 10 nmnm alatt a kvantumos kalatt a kvantumos köölcslcsöönhatnhatáások sok 
az eraz erőősebbeksebbek
A dipA dipóólusok irlusok iráánya a nya a nanornanoréészecskeszecske
anyaganyagáának szerkezetnak szerkezetééttőől fl füügggg
MMáágneses anizotrgneses anizotróópipiáás energia (MAE)s energia (MAE)↑↑ →→
kluszterekkluszterek stabilitstabilitáásasa↑↑



MMáágneses gneses nanornanoréészecskszecskéékk  IV.IV.
 SzuperSzuper--paramparamáágnesessgnesesséégg

TT↑↑ →→ spin elfordulspin elfordulááss↑↑
TT↑↑: ferrom: ferromáágnesessgnesesséég g →→
paramparamáágnesessgnesesséégg
Ez a hEz a hőőmméérsrséékleti effektus erkleti effektus erőősebb kisebb sebb kisebb 
rréészecskszecskééknknééll
Az un. blokkolAz un. blokkolóó hhőőmméérsrsééklet (Tklet (TBB) f) fööllöött a tt a 
nanornanoréészecskeszecske vvééletlenszerletlenszerűűen fluktuen fluktuáácicióó
Ez az un. Ez az un. szuperszuper--paramparamáágnesessgnesesséégg



SzuperparamSzuperparamáágnesesgneses
 FeFe

 33
 

OO
 44

FeFe
 33

 
OO

 44
 

nanornanoréészecskszecskéékk
 periperióódikusdikus

 elrendezelrendezőőddéésbensben



SzilikonnalSzilikonnal
 

beburkolt beburkolt 
FeFe

 33
 

OO
 44

http://www.jacobsschool.ucsd.edu/ResearchReview/2005/ppt/JinRE05.pdf

NyNyúújtott jtott 
mmáágneses gneses 

nanornanoréészecskszecskéékk



MMáágneses gneses nanornanoréészecskszecskéékk  (MNP) (MNP) 
orvosi alkalmazorvosi alkalmazáásai I.sai I.

 TTöörtrtééneti neti ááttekintttekintééss



KKöövetelmvetelméények nyek 
1) < 20 1) < 20 nmnm mmáágneses gneses 
nanornanoréészecskszecskéékk
szintszintéézisezise

Amfifil
 

polimerrel beburkolt MNR-k
 

(balra) összehasonlítása dextránnal
 beburkolt CLIO részecskékkel (jobbra). A polimer réteg vékony és 

biokompatibilis.

2) Funkci2) Funkcióós csoportok s csoportok 
felvitele a rfelvitele a réészecskszecskéék k 
felfelüületletéérere



MNP elMNP előőáállllííttáásasa

RRöövid magkvid magkéépzpzéési lsi lééppééss
LassLassúú nnöövekedvekedéési lsi lééppééss
ÖÖsszecsapzsszecsapzóóddáás megakads megakadáályozlyozáásasa

TaszTaszííttóó ererőőkk
1) Elektrosztatikus (ionos felsz1) Elektrosztatikus (ionos felszíín)n)
2) 2) SztSztéérikusrikus

 
(hidrof(hidrofóób felb felüület)let)



A A MNRMNR--kk  mmééretretéének szabnek szabáályozlyozáásasa
 TEM kTEM kéépek Fepek Fe33

 
OO44

 
rréészecskszecskéékrkrőőll

As-gócos
 

magok 1. növelés után 2. növelés után



Arannyal bevont Arannyal bevont MNRMNR--kk
JJóó kompatibilitkompatibilitáás a biols a biolóógiai molekulgiai molekuláákkalkkal
Az Az öösszeszerelsszeszerelőőddéés, a ms, a mééret ret éés a s a 
geometria kgeometria köönnyen szabnnyen szabáályozhatlyozhatóó
Stabilabb Stabilabb éés jobb drog leads jobb drog leadááss



MNP MNP vvíízoldhatzoldhatóóvváá  alakalakííttáásasa

Olaj-
 sav

Hexán Folyadék 
csere vagy



BeburkolBeburkoláás ns néélklküüli kobaltli kobalt--ferrit ferrit 
MNRMNR--kk: : elelőőáállllííttááss

1. Massart, R.; U.S. Patent 4329241, 1982.

Stabilis



A nyilak a több mágneses maggal rendelkező
 

részecskéket jelzik.

Szilikonnal burkolt kobaltSzilikonnal burkolt kobalt--ferrit ferrit 
MNRMNR--kk: detekt: detektáálláás s TEMTEM--palpal



MMáágneses gneses nanornanoréészecskszecskéékk  (MNP) (MNP) 
orvosi alkalmazorvosi alkalmazáásai II.sai II.

MRI MRI 
MMáágneses jelgneses jelööllééss
SzabSzabáályozott drog lyozott drog 
felszabadulfelszabadulááss
HipertermiaHipertermia
Sejt izolSejt izoláállááss



MRI: MNR MRI: MNR plazmonokplazmonok  terveztervezéésese

a) b)

c) d)

Két rétegű
 

(MNR mag –
 

Arany héj) 
nanorészecskék

 
előállítása 



MRIMRI
 Kvantum pont Kvantum pont ––  MNR kombinMNR kombináácicióójaja

CdSe/ZnS
 

kvantum pontok konjugációja MNR-ken
 

(a) 
séma (b) TEM felvétel, a jel mérete 5 nm.

Mágneses 
nanorészecske

Kvantum pont 
(Cd/Se ZnS

 héjjal)

Konbinálni
 

lehet a rák orvosi terápiájánál a bio-
 képalkotást

 
+ a mágneses MRI-t

 
+ a mágneses 

hipertermiás
 

kezelést.



MRI: MRI: InIn  vivovivo
 kkéépalkotpalkotáás kvantum s kvantum 

pontokkalpontokkal

A kvantum pontokat intravénásan juttatják a megfelelő

 

szövetbe 
(fent). Peptidekkel

 

és polietilén glikollal

 

(PEG) burkolt kvantum pont 
(lent). A PEG megtartja oldhatóságát vizes közegben és csökkenti a 
nem specifikus kötéseket.



MRI: agytumor diagnMRI: agytumor diagnóózisazisa

A specifikusan A specifikusan 
kkööttöötttt

 
MNRMNR--kelkel

 diagnosztizdiagnosztizáálni lni 
lehet az lehet az 
agytumort.agytumort.



A bioaktA bioaktíív MNP v MNP éés az s az ééllőő  sejtek sejtek 
kköözzöötti ktti köölcslcsöönhatnhatáásoksok
Biológiai funkciót 

hordozó
 

MNR
Kémiailag módosított 

felszínű
 

MNR

Mágneses mag

Bioaktív csoport 
(pl. antitest)

Burkoló

 

felület
Stabil védőburok
Szabályozható csoportok
Bioaktív csoport köthető

Celluláris

 

felszabadulás
Recertor szabályozott
Nem specifikusRecertor-szabályozta

 kölcsönhatás
Nem specifikus 
kölcsönhatás

Sejtfelszíni 
receptor

Recertor-MNR

 kötés Élő
 

sejt



MMáágneses jelgneses jelöölléés: Ms: Máágneses gneses 
jelzjelzőőanyag anyag immunoassayimmunoassay--hezhez

MNR-k

 

polimer 
ágyban

Detektálható

 
antitest

Antigén

Kapcsoló

 

antitest

szubsztrát

•
 

Mágneses detektálás 
nagyon érzékeny 
szenzorokkal < 10 pg

 érzékenység tisztítás nélkül 
(Homo-assay) (PTB Berlin + 
Schering)

•
 

Gyorsabb és érzékenyebb, 
mint a fluoreszcens 
jelzőanyagok

• Chipekben
 

kivitelezhető



MMáágneses jelgneses jelöölléés:s:
 MMáágnesesen cgnesesen céélzott terlzott teráápiapia

A drog egész szervezetben történő
 

eloszlását csökkenti

1)
 

A fokozatos felszabadulás a részecskékből

2)
 

A részecskék helyhez kötött szállítása
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MMáágneses gneses hipertermiahipertermia

Elektromágneses hullám 
(pl. mikrohullámú

 
sütő)

TB elérésével a ferromágneses 
tulajdonságok csökkennek



HipertermiaHipertermia: R: Ráák kezelk kezeléése se MNRMNR--kelkel
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HipertermiaHipertermia: c: céélzott hatlzott hatááshoz shoz 
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HipertermiaHipertermia
 RRáák kezelk kezeléése se MNRMNR--kelkel
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ÖÖsszefoglalsszefoglalááss

NanorNanoréészecskszecskéékk: : úúj tulajdonsj tulajdonsáágokgok
SzSzééles kles köörrűű alkalmazalkalmazáási lehetsi lehetőősséégekgek
FFéém m nanornanoréészecskszecskéékk: k: köönnynnyűű, olcs, olcsóó elelőőáállllííttááss

MMáágneses gneses nanornanoréészecskszecskéékk: Dg, : Dg, ThTh
VeszVeszéélyek: lyek: carcinogenitcarcinogenitááss, toxicit, toxicitáás, s, 
lebomllebomláás?s?
JJöövvőő: sz: szüürke rke trutymtrutymóó??



KKööszszöönnööm a kitartm a kitartóó figyelmet!figyelmet!
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