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1. Bevezetés 

A nanotechnológiai kutatások gyógyászatban történő alkalmazása mind a megelőzésben 

mind a terápiás kezelésekben egyre nagyobb teret hódít napjainkban. Ezen belül egy fontos 

terület a célzott hatóanyag leadása, vagyis a gyógyszerhatóanyagok eljuttatása a megfelelő 

helyre a szervezetben és ezek tényleges hatásának kifejtése. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, a 

gyógyszer molekuláknak az élő szervezeten belül lipid tartalmú kettősrétegen kell keresztül 

jutni, így a lipid-gyógyszer kölcsönhatás elkerülhetetlen. Ezért olyan sejtmembrán modelleket 

kellett kialakítani, amelyek segítik a kutatókat az olyan kölcsönhatások megfigyelésében, 

mint például a gyógyszer felhalmozódás, eloszlás, hatékonyság és egyéb farmakokinetikai 

tulajdonságok [1].  

A kolloidkémiában jelentős szerepet kap a kolloidális gyógyszerhordozók fejlesztése és 

azok felületének módosítása, továbbá a sejtmembránt alkotó lipidekkel való kölcsönhatások 

vizsgálata. Az utóbbi években e célból főleg a polimer alapú nanorészecskéket vizsgálják, 

amelyek közül a legfontosabb kiemelni a politejsavat (PLA) és a tejsav-glikolsav 

kopolimereket (PLGA), amelyek biokompatibilitásukkal, biológiai lebonthatóságukkal, 

továbbá azzal az előnyös tulajdonságukkal, hogy a szervezetre semmilyen toxikus hatást nem 

gyakorol, felkeltette a kutatók érdeklődését.  

Ezeknek a nanorészecskéknek meghatározó jelentőségük van a sejtmembránnal való 

kölcsönhatásokban a gyógyászati alkalmazás során. A megfelelő hatás kifejtése érdekében 

ismerni kell a felületi tulajdonságukat, méretüket, szerkezetüket és ezek befolyásoló szerepét 

a szervezetbeli viselkedésükre. Bizonyos esetekben a membránnal való kölcsönhatást 

szeretnénk elkerülni, hogy a hatóanyag leadás késleltetett, vagy szabályozott legyen, máskor a 

lokalizált, irányított hatóanyagtranszport a cél. Ezt sejtmembrán modellek segítségével 

követhetjük nyomon, amellyel egyszerű módon a sejt membrán affinitásáról kvantitatív 

adathoz juthatunk. Segítségével rengeteg gyógyszer változat, pl. antibiotikumok, rákellenes és 

antipszichotikus gyógyszerek kölcsönhatását lehet vizsgálni különböző biofizikai technikák 

segítségével. 

Munkám során PLGA gyógyszerhordozók membrán affinitását vizsgáltam. Egyszerű 

sejtmembrán modell rendszer segítségével tanulmányoztam a lipid monoréteggel való 

kölcsönhatásukat. Továbbá felületmódosítási eljárást alkalmazva összehasonlítottam a 

különböző rendszerek tulajdonságait, és kísérletet tettem a kölcsönhatások vizuális 

megjelenítésére is. 
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2. Irodalmi áttekintés 
 

2.1. Gyógyszerhordozók 

A kolloidális gyógyszerhordozók vizsgálata és fejlesztése az elmúlt évtizedben széles 

körben elterjedt kutatási témává vált. Különösen igaz ez a daganatos, kardiovaszkuláris és 

mikrobiális betegségek esetében, ahol a gyógyszerhordozóknak speciális feladatokat kell 

ellátniuk. Fontos célok a programozott hatóanyag leadás, illetve az irányított hatóanyag 

transzport, melynek segítségével egy terápiás kezelés időtartama jelentősen megrövidül, 

ezáltal csökkenti a gyógyszerek mellékhatását és kíméli a szervezetet is. A kolloidális 

gyógyszerhordozók mérete a nanométeres tartományba esik, amely nagy előnyt jelent a 

célzott terápia megvalósításában, hiszen a kicsi méretük miatt a részecskék mindenhova 

eljutnak, a legkisebb kapillárisoknál sem akadnak el. A gyógyszerhordozók anyaga sokféle 

lehet: léteznek kis molekulájú tenzid micellák, ciklodextrin alapú komplexek, liposzómák, 

lipoproteinek, oldható polimerek, mikro- illetve nanorészecskék, de készülhetnek oldhatatlan 

vagy biológiailag lebontható természetes vagy szintetikus polimerekből is [2]. Ezek közül 

fontos kiemelni a liposzóma rendszereket, amelyek az egyik legtöbbet vizsgált 

gyógyszerhordozók közé tartoznak. Szerkezetileg lipid molekulákból formálódó kettősréteg 

asszociátumok, melyek zárt, sejtszerű képződmények, belül üregesek, ennek révén alkalmasak 

különböző molekulák szállítására [3,4].  

A biodegradábilis polimer gyógyszerhordozók is egyre több figyelmet kapnak, mivel 

nagyobb stabilitásuk és a hatóanyag leadásuk kontrollálhatósága miatt sok esetben 

előnyösebbek a liposzóma rendszereknél. Ezek közül fontos kiemelni a poliészter típusú 

polimereket, amelyekből nanorészecskék, mikrogömböcskék állíthatók elő. Ide tartozik a 

politejsav (PLA), illetve a tejsav-glikolsav kopolimerek (PLGA) (1. ábra). A PLGA-k 

jelentőségét az adja, hogy jó biokompatibilitással rendelkeznek, továbbá biológiailag 

lebonthatók, bomlástermékeik (tejsav, glikolsav) nem toxikusak, metabolizálhatók. Közepes 

hidrofobicitásuknak köszönhetően különböző polaritású hidrofób molekulák kapszulázására 

alkalmazzák [1,3].  
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1. ábra. A PLA és PLGA szerkezeti képlete 
 

 

2.2. Gyógyszerhordozó rendszerek előállítása 

A gyógyszerhordozó nanorészecskék előállítására számos módszer létezik. A 

legelterjedtebbek az emulziós eljárások, de alkalmaznak újabb technikákat is, mint a 

kisózásos vagy oldószer elpárologtatásos módszerek. Az emulziós eljárást hidrofób 

hatóanyagok kapszulázásához, illetve nagyobb méretű részecskék előállítására használják. 

Ehhez hasonló módszer az emulziós-diffúziós eljárás, amely során részlegesen vízoldható 

szerves oldószerben oldják fel a polimert illetve a hatóanyagot, és vízben diszpergálják őket 

stabilizátor segítségével [5]. 

A polimer nanorészecskék előállításának egyszerű, gyors és gazdaságos technikája a 

nanoprecipitáció. Először Fessinek és munkatársainak sikerült ilyen módon nanorészecskébe 

kapszulázni a gyógyszer hatóanyagokat [6]. A nanoprecipitáció kivitelezéséhez egy vízzel 

elegyedő szerves oldószerben fel kell oldani a polimert és a hatóanyagot, majd az így kapott 

oldatot egy, a szerves oldószerrel elegyedő, azonban a polimert nem oldó fázishoz adjuk, 

kevertetés mellett. Ennek hatására a polimer kicsapódik és magába zárja a hatóanyagot. Az 

így kapott diszperzióban a részecskék gömb alakúak, méretük a nanométeres 

mérettartományba esik (100-300 nm) és általában szűk méreteloszlással jellemezhetők [7]. A 

polimer koncentráció csökkentésével és az oldószer polaritásának növelésével lehet elérni a 

kisebb méreteket, amelynek nagy jelentősége van a központi idegrendszert érintő betegségek 

kezelésében. 

 

 

2.3. Gyógyszerhordozó rendszerek felületmódosítása 

A gyógyszerhordozó rendszereknek különböző kémiai környezeteket kell tolerálniuk 

anélkül, hogy aggregáció lépne fel. Ezért stabilitásuk megőrzése és növelése érdekében 

általában felületmódosításra van szükség, melynek segítségével meghosszabbítható a 



6 
 

részecskék kinetikai stabilitása az emberi szervezetben. Több kísérlet is mutatja, hogy a 

hidrofil részecskék sokkal tovább maradnak a szervezetben a hidrofóbokkal ellentétben, mert 

ezeket a részecskéket a szervezet idegen anyagnak tekinti [8].  

A felületmódosító molekulák rögzítése történhet kémiai vagy fizikai kölcsönhatások 

segítségével. Ilyen módosító molekulára példa a polietilén-oxid (PEO), amely egy hidrofil 

réteget létrehozva a polimer felületén sztérikusan stabilizál, ezért a nanoprecipitációs 

technikában való alkalmazása előnyös. A PEO-val való felületmódosítás következtében a 

részecskék tartózkodási ideje megnő a keringési rendszerben és csökken a fehérjék 

adszorpciója a felületen. Így javul a biokompatibilitás is. A PEO elsősorban kémiailag 

kapcsolható a felülethez. Probléma azonban, hogy a részecske felületén kevés a reaktív 

funkciós csoport mivel a PLGA csak láncvégi karboxil csoportokkal rendelkezik, melyek 

száma kevés, hogy megfelelő mennyiségű PEO-t kapcsolhassunk a felülethez. A funkciós 

csoportok számának növelése megvalósítható, ez azonban minden esetben a polimer 

degradációjával jár, ezáltal kémiai és mechanikai tulajdonságainak megváltozásával is [9].  

Felületmódosítás fizikai adszorpció segítségével is lehetséges. Ebben az esetben előnyös, 

ha a módosító molekula megkötődése gyakorlatilag irreverzibilis. Ez a PEO molekulák esetén 

nem teljesülő feltétel, mert a szervezetben található testfolyadékokban fokozatosan 

leoldódnak [9]. Ennek következtében több kutatás irányult az amfipatikus blokk-kopolimerek 

alkalmazására. Ezek közül fontos kiemelni a Pluronic-ot, amely egy vízoldható, amfipatikus 

szerkezetű poli(etilén-oxid)-poli(propilén-oxid)-poli(etilén-oxid) (PEO-PPO-PEO) 

egységekből álló triblokk kopolimer (2. ábra). 

 

2. ábra. Pluronic-ok általános szerkezeti képlete 

A PLGA polimerhez való kötődését a PPO hidrofób molekula része teszi lehetővé, mialatt a 

hidrofil PEO láncok egy hidratált réteget hoznak létre, csökkentve ezzel a nem kívánt fehérje 

adszorpciót. További előnye, hogy a Pluronic adszorpciós réteg sztérikus stabilizátorként 

viselkedik, szerkezete jól definiált, és a molekula tulajdonságai a hidrofil és hidrofób arány 

változtatásával módosíthatóak.  

A felületmódosítás egy másik iránya a kationos komponensek felhasználása, kis 

molekulájú felületaktív anyagok és különböző polimerek, mint például kitozán, polilizin, 

poli(2-dimetil-amino)etil-metakrilát stb. segítségével [10]. Azt tapasztalták, hogy a kitozánnal 
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bevont felület megkönnyíti a nanorészecskék nyálkahártyával borított felületekbe való 

bejutását és a fehérjék kapszulázását is elősegíti [11].  

 

 

2.4. Membrán affinitás és vizsgálata 

A gyógyszerhatóanyagok eljuttatása az élő szervezetben a megfelelő helyre, és tényleges 

hatásuk kifejtése nagymértékben függ a biológiai membránokkal való kölcsönhatásuktól, 

hiszen számos biológiai reakció ilyen határfelületen megy végbe. A nanorészecskéknek 

rendeltetési helyük elérése és terápiás hatásuk kifejtése érdekében különböző gátakon (sejtfal, 

lipid kettősréteg, vér-agy gát stb.) kell keresztül jutni, ezért a határfelület minősége jelentősen 

befolyásolja a vele érintkezésbe kerülő anyagokkal való kölcsönhatását. A határfelületektől 

függ, hogy a gyógyszerhordozó és hatóanyagtartalma mennyi ideig marad a vérkeringésben, 

illetve nagymértékű kölcsönhatás esetén képes-e átjutni a sejtmembránon, így 

intracellulárisan célba juttatni a hatóanyagot. Ezért egy gyógyszerhordozó rendszer, vagy 

hatóanyag kifejlesztése során figyelembe kell venni a részecskék sejtmembránnal való 

reakcióját, affinitásuk mértékét. 

A membrán affinitás vizsgálatára különböző egyszerűsített modell rendszereket 

alkalmaznak. Léteznek planáris és zárt rendszerek (pl. liposzómák), monorétegek, 

kettősrétegek, továbbá összetétel alapján megkülönböztetünk lipid, keverék lipid, illetve 

egyéb komponenseket tartalmazó modelleket. A membrán modellek közül az egyik rendszer a 

folyadék felszínen létrehozott rendezett lipid monoréteg, az úgynevezett Langmuir-film.  

 

 

2.4.1. Langmuir-technika 

A határfelületi vizsgálatokban a fluid határfelületi rendezett molekularétegek 

kialakításához és vizsgálatához a Langmuir-mérleg klasszikus eszköz (3. ábra). Ezzel a 

módszerrel lehetővé válik adott tömörségű, jól definiált sejtmembrán modellek létrehozása és 

vizsgálata. A rendszer egyszerűsége és a kísérleti paraméterek (pl. hőmérséklet, oldalnyomás) 

könnyű változtatása miatt előnyös technika. További előny, hogy a sejt membrán affinitásáról 

kvantitatív adathoz jutunk. 

A rendezett lipid molekularéteg előállításához a készülékben a lipid szerves oldószeres 

oldatát viszik fel a vizes fázis felületére, amely egy hidrofób, általában teflon felületű, sekély 
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kádban található. Miután a szerves oldószer elpárolgott, a lipid molekulák amfipatikus 

jellegüknek köszönhetően úgy helyezkednek el, hogy a poláris részük a víz, az apoláris 

szénláncok pedig a levegő felé irányulnak, kialakítva ezzel a lipid monoréteget a víz felületén. 

A készülékhez tartozik egy vagy két gát, amelyek a víz felületén mozgathatóak. Így 

egyszerűen változtatható a lipid molekulák rendelkezésére álló terület, ennek következtében 

pedig szabályozható a kialakult lipid monoréteg tömörsége.  

A lipid filmmel borított felületen tenziometrikus, Wilhelmy-lemezes módszerrel 

folyamatosan mérik a felületi feszültséget. Ennek kivitelezésére a vizsgált folyadékba egy 

érzékeny erőmérőn függő vékony lemezt (pl. érdesített platina, üveg, szűrőpapír) merítenek. 

A lemezre ható erőkből így a folyadék felületi feszültsége számítható a Wilhelmy-egyenlet 

alapján: 

  
 

           
     (1) 

ahol w a Wilhelmy-lemez szélessége, d a vastagsága és θ pedig a peremszög. Abban az 

esetben, ha θ = 0, vagyis a nedvesedés teljes, akkor cosθ = 1. Ez alapján könnyen belátható, 

hogy e feltétel beteljesüléséhez a Wilhelmy-lemez anyagát is gondosan meg kell választani, 

ami általában eldobható szűrőpapír. A lipid film jelenléte által okozott felületi feszültség 

csökkentés mértékét az oldalnyomás (π) fejezi ki, 

            (2) 

ahol a    és    a tiszta, illetve a monomolekulás réteggel borított határfelület felületi 

feszültsége. A gátak mozgatásával meghatározható az oldalnyomás-terület (π-A) izoterma, 

amely a filmet alkotó molekulák viselkedését, esetleges fázisátmeneteket tükröz. A másik 

típusú, penetrációs mérésben a sejtmembrán modell és a hatóanyag, vagy hatóanyag-hordozó 

közötti kölcsönhatások vizsgálata lehetséges. Az oldalnyomás változásának követésével 

kvantitatív információt kapunk a lipidréteg és az alsó fázisban jelenlévő komponensek 

kölcsönhatásáról.  

Katarzyna és munkatársai a növényi szterolok (β-szitoszterol) lipid membránokkal való 

kölcsönhatását vizsgálták Langmuir monorétegek segítségével. A kutatáshoz palmitoil-oleoil-

foszfokolin (POPC) / szfingomielin, illetve koleszterin és foszfatidilkolin filmeket használtak 

különböző összetételben és bebizonyították, hogy a növényi szterolok hatása függ a lipid 

membránok összetételétől [12]. 

Jablonowska és munkatársai az ibuprofén hatását vizsgálták különböző koncentrációban 

dipalmitoil-foszfatidilkolin (DPPC) monorétegen [13]. Fa és társai az azitromicin lipid 

membránokra gyakorolt hatását tanulmányozták a technika segítségével és azt tapasztalták, 
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hogy a koleszterin jelenléte általában stabilizálja a lipid réteget, gátolva a gyógyszer 

penetrációját [14]. Egy másik tanulmányban a tuberkulózist okozó Mycobacterium 

tubercolosis (Mtb) ellen hatásos hatóanyag jelölteknek, és azok peptid konjugátumának 

membrán affinitását hasonlították össze penetrációs mérésekkel [15].  

Pavinatto és munkatársai megvizsgálták a kationos kitozán és a negatív töltésű dipalmitoil-

foszfatidil-glicerin (DPPG), illetve az ikerionos szerkezetű DPPC lipidek kölcsönhatását, 

melynek segítségével megállapították, hogy elektrosztatikus kölcsönhatás lép fel a kitozán és 

a lipidek között [16].  

Chibowski és munkatársai DPPC, dioleoil-foszfatidilkolin (DOPC) és koleszterin 

különböző arányú keverék filmjeit vizsgálták. Az oldalnyomás-terület görbéket elemezve 

megállapították, hogy a DPPC/DOPC monoréteg esetében az egy molekulára eső terület 

növekszik, és fázis szeparáció jön létre, míg a DPPC/koleszterin monoréteg esetében erős 

kohéziós erőt tapasztaltak a molekulák között, különösen abban az esetben, amikor a 

koleszterin molekulát DPPC molekulák veszik körül kialakítva egy kettős komplexet. Ennek 

következtében a koleszterin mennyiségének növelésével az egy molekulára eső terület 

csökkenését tapasztalták [17]. 

Mint a fenti példák is mutatják a Langmuir-technikát sikeresen alkalmazzák különböző 

molekulák sejtmembánnal való kölcsönhatásának vizsgálatához. Az irodalomban számos 

példát lehet találni a technika alkalmazására, amellyel új hatóanyag konjugátumok, peptidek 

és polimerek membrán affinitása kvantitatív módon jellemezhető [7,18,19,20]. Ezzel szemben 

a gyógyszerhordozó rendszerek lipidekkel való kölcsönhatásának vizsgálatára eddig csak 

kevesen használták a Langmuir-technikát [10,21,22], annak ellenére, hogy az ilyen mérések 

jelentős hozzájárulást biztosítanak a funkcionális hordozók fejlesztéséhez.  

A kutatócsoportban a PLGA nanorészecskék membrán affinitásának jellemzése két éve 

kezdődött. DPPC monoréteggel végzett mérésekben megfigyelték, hogy a tiszta PLGA 

nanorészecskék a lipid réteggel csak kismértékű kölcsönhatást mutattak [10]. Pluronic-kal 

stabilizált PLGA nanorészecskékre azt tapasztalták, hogy a kölcsönhatások mértéke ebben az 

esetben nagyobb. További érdekes megfigyelés volt, hogy kis mennyiségű polietilénimin 

(PEI) jelenléte jelentősen befolyásolja a felületi tulajdonságokat.  
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2.4.2. Langmuir-Blodgett filmek 

A Langmuir-Blodgett technikán a lipid monorétegek folyadék-levegő határfelületről 

valamilyen szilárd hordozóra való átvitelét értjük. Ennek során a megfelelő hordozót a vízből 

a lipid filmen keresztül merőleges irányban emelik ki, így a rajta lévő molekulák a poláris 

végükkel a hordozó, apoláris szénláncukkal pedig a levegő felé orientálódnak (3. ábra).  

 
3. ábra. Langmuir kísérleti technikák 

Először Irving Langmuir jutott erre a felfedezésre, aki később Katherine Burr Blodgett-tel 

közösen bebizonyította, hogy több monoréteget is fel lehet vinni ugyanarra a hordozóra a víz 

felszíni filmjén történő többszöri áthúzással, ezzel tetszőleges rétegvastagságot létrehozva. Az 

így kialakított rétegek a Langmuir-Blodgett (LB) filmek.  

A szilárd hordozók a kívánt LB film előállításától függően lehetnek hidrofób illetve 

hidrofil felületűek. A membrán kölcsönhatások vizsgálatának céljából megtisztított üveglapot, 

fémfelületet, vagy frissen hasított csillámot alkalmaznak. Hidrofób hordozók előállítása 

érdekében a felületet valamilyen szililező szerrel, például trimetil-klór-szilánnal kezelik. A 

szilárd hordozóra átvitt film további felületvizsgáló módszerekkel (pl. AFM, BAM, STM) 

tanulmányozható. 

A filmátvitel során a Langmuir-kádban létrehozott komprimált monoréteget a szilárd 

hordozóra a Langmuir-mérleghez kapcsolódó filmlift segítségével viszik át. A filmátvitel 

során ügyelni kell arra, hogy a lipid film rendezett maradjon, amely a filmet alkotó molekulák 

rendelkezésére álló terület állandón tartásával érjük el. Ezt a Langmuir-készülékben a gátak 

mozgatásával biztosítjuk, amelyet az oldalnyomás érték vezérel. A sikeres átvitelről a 
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transzfer arány segítségével győződhetünk meg, amely az alábbi összefüggés szerint 

számítható: 

    
   í      í  ő  á     ó          á             á            é       ü    

        ó  í       í        ü    
  (3) 

A transzfer arány egyhez közeli értéke jelzi a filmátvitel sikerességét [23]. 

 

 

2.5. Atomi erő mikroszkópia (AFM) 

Az atomi erő mikroszkóp (AFM) a nanotechnológia egyik legfontosabb modern 

szerkezetkutató műszere, amely a pásztázó tűszondás mikroszkópok családjába tartozik. E 

műszer segítségével a minta felületéről kaphatunk topográfiai, illetve korlátozott módon 

anyagi minőségi információt is úgy, hogy egy tű segítségével pásztázzuk a felületet. Attól 

függően, hogy a felület és tű közötti kölcsönhatásokat milyen módon mérjük, más-más 

technikát különböztetünk meg, pl. alagútáram mérése, felületi elektrosztatika mérése stb. A 

módszer előnye, hogy lehetőség nyílik nanométeres felbontásban háromdimenziós, 

részletgazdag képek készítésére az anyagok morfológiájáról, továbbá a minta nem igényel 

előkészítést és lehetőség nyílik vizes közegben végrehajtott mérésekre is. Hátrány azonban, 

hogy érzékeny a rezgésekre és a tű felületére esetlegesen lekondenzáló vízcseppekre, amelyet 

ki kell küszöbölni. A készülék vázlatos felépítését a 4. ábra szemlélteti. 

 
4. ábra. Az AFM felépítésének sematikus ábrája 
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A tű egy tűtartó konzolhoz (laprugóhoz) van rögzítve, aminek a deformációját detektáljuk 

a mérés során. A vizsgált felület morfológiájától függően a tű és a felület közötti vonzó, vagy 

taszító kölcsönhatások függvényében a laprugó elhajlik. Mozgásának követését egy 

infravörös lézer segítségével lehet megvalósítani, amely a laprugóról visszaverődik, és egy 

négyosztatú detektor segítségével detektálható. A lézerfény irányát tükrök segítségével tudjuk 

beállítani a laprugóra. 

A tű görbületi sugara kisebb, mint 10 nm. Alapanyaga leggyakrabban szilícium, vagy 

szilícium-nitrid, de felülete más anyaggal is bevonható (pl. szén nanocsővel). A mintát x, y 

irányba egy piezoelektromos kristály segítségével mozgatjuk, míg a tű mozgása ettől 

függetlenül, z irányba történik. A két jel leképezésével létrejön a háromdimenziós topográfiai 

kép, amelyet színskála, illetve hisztogram segítségével tudunk értelmezni. A mérési adatok 

gyűjtését, továbbá a műszer vezérlését számítógép segítségével végezzük.  

A mérési módok közül kétfélét különböztetünk meg: ezek a kontakt- illetve nem kontakt 

módú mérési módszerek. A kontakt mód esetén a tű és minta között megadunk egy állandó 

távolságot vagy erőt, amelyet a mérés során állandó értéken tartunk. A másik eset a nem 

kontakt és tapping mód, amelyek hasonló elven működnek, csak a kezdeti amplitúdó értékek 

különbözőek [24]. 

Az atomi erő mikroszkópot széles körűen alkalmazzák lipid rétegek vizsgálatára is. Dols-

Perez és munkatársai például száraz körülmények között, ultravékony dioleoil-foszfatidilkolin 

(DOPC) lipid kettősrétegeket tanulmányozott különböző koncentrációban [25]. A rétegek 

topográfiai és mechanikai tulajdonságait vizsgálták tiszta vízben, illetve puffer oldatokban is, 

és azt tapasztalták, hogy a koncentráció nagymértékben befolyásolja az anyagok 

morfológiáját. 

Egy másik tanulmányban dipalmitoil-foszfatidilkolin (DPPC) és mikolsav keverék 

monorétegét vizsgálták Langmuir-Blodgett technika és atomi erő mikroszkóp segítségével 

[26]. Izoniazid antituberkulotikum membrán affinitását tanulmányozva megállapították, hogy 

a keverék monorétegbe a penetráció mértéke nagyobb, mint a DPPC monorétegbe. 
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3. Célkitűzés 

A célzott hatóanyag transzport, a szervezet csökkentett terhelése, valamint a nyújtott 

felszívódású gyógyszerek fejlesztése napjainkban egy fontos téma a gyógyszer-

technológiában. Szakdolgozati munkám során gyógyszerhordozó nanorészecskék lipid 

monoréteggel való kölcsönhatását tanulmányoztam. A vizsgálatokhoz a bonyolult 

sejtmembrán legfőbb komponensét, a lipidet tartalmazó egyszerű modell rendszereket 

alkalmaztam, amely a biológiai szempontból fontos membrán affinitás jellemzését teszi 

lehetővé.  

A kutatócsoportban korábban már előállítottak olyan poliészter alapú nanorészecskéket, 

amelyekkel lehetőség nyílt a gyógyszerhordozóként való alkalmazhatóságuk vizsgálatára. 

Különböző felületmódosítási eljárásokat is kidolgoztak a kolloid rendszer stabilizálására. 

További cél volt azonban olyan felületmódosítási módszer keresése, amely megnöveli a 

biológiai membránokkal való kölcsönhatást. Ezért ebbe a munkába bekapcsolódva szeretnék 

előállítani biodegradábilis és biokompatibilis poli(tejsav/glikolsav) kopolimerből 

gyógyszerhordozásra alkalmas nanorészecskéket. A nanoprecipitációs eljárás során 

különböző összetételű stabilizátort fogok alkalmazni, és vizsgálom, hogy a stabilizátor 

minőségének, vagyis a részecske felületi összetételének milyen hatása van a lipid réteggel 

való kölcsönhatásra.  

Ezen felül a nanorészecske és lipid membrán kölcsönhatás vizuális megjelenítésére is 

kísérletet teszek. Ehhez atomi erő mikroszkópos méréseket tervezek a szilárd felületre átvitt, 

penetrált monorétegen elvégezni. 
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4. Kísérleti anyagok és módszerek 
 

4.1. Kísérleti anyagok 
4.1.1. A nanoprecipitációs eljárás során felhasznált anyagok 

 PLGA50 poli(D,L-tejsav/glikolsav) kopolimer, M=40-75 kDa,  

tejsav/glikolsav arány: 50-50%, Sigma-Aldrich, Németország 

 Pluronic F127, M=12600 g/mol, PEO-PPO-PEO blokk kopolimer,  

EO/PO/EO arány: 101/56/101 (HLB=22), BASF Hungaria Kft., Magyarország 

 Aceton, analitikai tisztaságú (a.r.), Molar Chemicals Kft., Magyarország 

 Kationosan módosított Pluronic F127 (kutatócsoportunk preparátuma) 

 

4.1.2. A Langmuir-mérleges mérésekhez felhasznált anyagok 

 1,2-dipalmitoil-foszfatidilkolin (DPPC, M=734,04 g/mol), ≥99% tisztaságú,  

Sigma-Aldrich, Németország 

 1,2-dipalmitoil-foszfatidil-glicerin (DPPG, M=740,00 g/mol), ≥99% tisztaságú, 

Avanti Polar Lipid Inc., USA 

 Kloroform, analitikai tisztaságú (a.r.), Merck Kft., Magyarország 

 Metanol, analitikai tisztaságú (a.r.), Promochem Kft., Magyarország 

 Diklórmetán, analitikai tisztaságú (a.r.), Merck Kft., Magyarország 

 

4.1.3. A kísérleti munka során alkalmazott egyéb anyagok 

A kísérletekhez felhasznált üveg eszközöket hidrogén-peroxid és tömény kénsav 1:2 

arányú elegyével tisztítottam.  

 Hidrogén-peroxid (30%), analitikai tisztaságú (a.r.),  

Molar Chemicals Kft., Magyarország 

 Kénsav (96%), analitikai tisztaságú (a.r.), Merck Kft., Magyarország 

Minden esetben kétszer desztillált vizet használtam, amely vezetőképessége <5 µS, 

felületi feszültsége 23,0 ± 0,5 °C-on >72,0 mN∙m-1 

A zeta-potenciál méréseknél alkalmazott állandó sókoncentrációjú oldat készítéséhez 

NaCl-ot használtam. 

 NaCl, analitikai tisztaságú (a.r.), Sigma-Aldrich, Németország 
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4.2. PLGA nanorészecskék előállítása 

A PLGA nanorészecskéket nanoprecipitációs technikával állítottam elő. A szerves oldószer 

aceton volt, amiben a PLGA polimert oldottam. A vizes fázisban oldottam fel a Pluronic F127 

stabilizátort, illetve a Pluronic F127 kationos származékát. A stabilizátor koncentráció 0 és  

1 g/l között változott. 1 g/l összstabilizátor esetén a módosított Pluronic F127 stabilizátort  

50 % és 100%-ban alkalmaztam. Összehasonlító vizsgálatokhoz készítettem PLGA 

nanorészecskéket stabilizátor nélkül is. A PLGA polimer szerves oldószerbeli koncentrációja 

10 g/l volt. A szerves és vizes fázisok arányát 1:10 értéknek választottam meg, vagyis 1 ml 

acetonhoz mindig 10 ml vizet mértem be. Esetemben a nanorészecskék nem tartalmaztak 

gyógyszerhatóanyagot. 

Az anyagok oldása után a következő lépés a két fázis elegyítése volt. Az acetonos PLGA 

oldatot a vizes fázishoz automata Hamilton-fecskendő segítségével adagoltam (adagolási 

sebesség: 3 µl/s) cseppenként, mágneses kevertetés mellett (500 fordulat/perc). Az így 

keletkezett nanorészecskéket tartalmazó szuszpenzióból a szerves oldószert kevertetés mellett 

elpárologtattam egy éjszaka alatt. 

Miután az aceton elpárolgott, a mintákat tisztítási lépéseknek vetettem alá, mert ennek 

hiányában az oldatban maradt meg nem kötődött felületmódosító és az esetleges 

aggregátumok a későbbi méréseket zavarták volna. Ennek során a szolt centrifugáltam, 10 

percig 6000g-n. A nanorészecskéket tartalmazó felülúszó részt elválasztottam és 18000g-n, 20 

percen keresztül 23 °C-on újra centrifugáltam. A felülúszó eltávolítása után a kiülepedett 

nanorészecskéket tartalmazó rendszert kétszer desztillált vízben rediszpergáltam. Ezt a 

műveletet négyszer megismételtem. Az így megtisztított szol koncentrációját 

szárazanyagtartalom meghatározással állapítottam meg, és 1 g/l-es, illetve 5 g/l-es 

koncentrációra állítottam be. Az elkészült mintákat a felhasználásig hűtőben tároltam 4 °C-on. 

 

 

4.3. Dinamikus fényszóródás mérés 

A PLGA nanorészecskék méretét dinamikus fényszóródás méréssel (DLS) határoztuk meg. 

A DLS a részecskék méretének, és a méreteloszlást jellemző polidiszperzitás meghatározására 

szolgáló módszer. A mérés elve azon alapszik, hogy a kolloid részecskéket tartalmazó 

rendszerekben a szórt fény interferenciája megváltozik, ennek következtében a fény 

intenzitásában fluktuáció lép fel, amely a részecskék mozgásának köszönhető. Ennek 
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vizsgálatához a készülék az intenzitás és intenzitás-idő korrelációs függvényt méri, amelyet az 

elektromos tér autokorrelációs függvényévé konvertál, amely monodiszperz részecskék 

esetén: 

                (4) 

ahol τ a korrelációs idő, 1/Γ pedig a relaxációs idő. Γ-t kifejezhetjük a       

összefüggéssel, ahol q a szórási vektor D pedig a kollektív diffúziós állandó. A q szórási 

vektor a  

  
   

 
   

 

 
      (5) 

alakban írható fel ahol n az oldat törésmutatója, λ a fény hullámhossza és θ a szórási szög. 

A részecskeméret az Einstein-Stokes egyenlet alapján határozható meg: 

  
   

    
      (6) 

ahol kB a Boltzmann-állandó, T a hőmérséklet, η a viszkozitás és d a részecske átmérője [27]. 

A méreteloszlásról a polidiszperzitás (PD) meghatározásával kapunk információt, amely az 

alábbi összefüggés alapján írható fel: 

    
 

 
 
 

      (7) 

melyben σ a standard deviáció, és d a részecskeátmérő. 

Az előállított PLGA részecskék jellemzésére Brookhaven dinamikus fényszóródás mérő 

berendezést használtunk, melyben a fényforrás egy vertikálisan polarizált argon-ion lézer 

(típusa: Omnichrome 543AP), BI-200 SM típusú goniométerrel és BI-9000AT digitális 

autokorrelátorral felszerelve. A szórt fény intenzitását 488 nm-en 90 °-os szögnél detektáltuk. 

A fényszóródás mérő berendezés felépítését az 5. ábra szemlélteti. 

 

5. ábra. A fényszóródás mérő berendezés elvi vázlata [28] 
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4.4. Elektroforetikus mobilitás mérés 

A PLGA nanorészecskék zeta-potenciáljának meghatározását, Malvern Zetasizer NanoZ 

típusú készülékkel végeztem 25 °C-on. A kísérletekhez NaCl hozzáadásával biztosítottam az 

állandó ionerősséget, amely 2 mM volt. 

Hückel szerint Q töltésű részecskék egyenletes mozgása egy homogén E erősségű 

elektromos térben akkor valósul meg, ha a részecskékre ható QE elektromos erő a súrlódási 

erővel megegyezik, amit az alábbi egyenlet ír le: 

                 (8) 

Az egyenletben ve a vándorlási sebességet, a a részecske sugarát és η a közeg viszkozitását 

jelenti. Ha a részecskét Q nettó töltésű, zeta-potenciálú gömbnek tekintjük, amelynek sugara a 

hasadási sík felülettől való távolságának és a részecske sugarának összege, akkor kiszámítható 

az elektroforetikus mozgékonyság (ue), amely a részecske mozgási sebességét mutatja 

egységnyi elektromos térerőre: 

   
  

 
       (9) 

A Smoluchowski közelítés szerint, a rendszer stacionárius állapotát a viszkózus és 

elektromos erők egyensúlya együttesen biztosítja. Az elektroforetikus mozgékonyságból 

ebben az esetben az alábbi összefüggésből számítható az elektokinetikai vagy más néven zeta 

potenciál (ζ): 

   
  

 
 

   

  
      (10) 

ahol ε a közeg permittivitását és η a közeg viszkozitását jelenti [29].  

 

 

4.5. Langmuir-mérleges mérések 

A sejtmembrán affinitás vizsgálatához a Langmuir-technikát alkalmaztam, amelynek 

segítségével lipid monoréteget állítottam elő Langmuir-mérlegben. A kísérleteket KSV 

MiniMicro (Finnország) berendezéssel végeztem, amely egy erőmérővel rendelkezik. A 

készülék további részei egy sekély teflon kád, amelynek a felületére két mozgatható 

poli(oximetilén) (POM) gát van elhelyezve. A felületi feszültség mérésére a számítógéppel 

összekötött elektromérleg szolgál, amelyhez kapcsolódik a Wilhelmy-lemez (6. ábra). 
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6. ábra. A Langmuir-mérleg vázlatos felépítése 

A mérésekhez használt Wilhelmy-lemez egyszer használatos előzetesen kétszer desztillált 

vízben kiáztatott, majd levegőn szárított kromatográfiás szűrőpapír (Whatman Chrl) volt, 

amellyel csökkentettük a felvitt szennyeződések mennyiségét. Minden mérés előtt a teflon 

kádat alaposan kitisztítottam diklórmetán oldószerrel, a POM gátakat pedig metanolos 

mosásnak vetettem alá minimum négy alkalommal. Az oldószeres tisztítás után a kádat 

kétszer desztillált vízzel töltöttem fel és két mosás között 15 percenként cseréltem a vizet a 

kádban. A mérések előtt a kád tisztaságát a víz felületi feszültségének mérésével ellenőriztem. 

A kísérleteket (37±0,5) °C-on végeztem, amelyet termosztát segítségével állítottam be. Az 

adatok rögzítése a KSV Layer Builder Control Software (Version 3.30) számítógépes 

program segítségével történt. 

A mérésekhez az ikerionos szerkezetű 1,2-diplamitoil-foszfatidilkolin (DPPC) és a negatív 

töltésű 1,2-dipalmitoil-foszfatidilglicerin (DPPG) 3:1 arányú elegyét használtam. Az oldatok 

elkészítéséhez a lipideket öt tizedes pontosságú analitikai mérlegen mértem be közvetlenül 

kupakos fiolába, majd az egyenletes szétterülés érdekében metanolban feloldottam. A hígítást 

kloroformmal végeztem 0,2 g/l lipid végkoncentrációra. A metanol aránya a kloroformban   

10 % volt. Az elkészült lipid oldatot a mérés előtt legalább 30 percig állni hagytam. Ezután az 

oldat megfelelő mennyiségét (50 µl) a vizes szubfázis felületére Hamilton fecskendő 

segítségével vittem fel, és 10 percet vártam az oldószer elpárolgásának érdekében. Ezt 

követően a kialakult lipid réteg tömörségét a gátak lassú, állandó sebességgel történő 

mozgatásával változtattam, és felvettem a lipid film oldalnyomás-terület (π-A) izotermáját. 

Egy izoterma egy kompressziós és expanziós szakaszból áll. Minden mérés esetén két 

izotermát vettem fel, 6 mm/perces gát mozgatási sebesség mellett, a lipid réteg rendezettsége 

követésének érdekében, 30 mN∙m-1 oldalnyomásig. 
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Az izotermák felvétele után a DPPC-DPPG lipid film stabilitását vizsgáltam, amely a 

penetrációs mérésekhez referenciaként szolgált. Ehhez a fentebb említett módon kitisztítottam 

a készüléket a méréshez, illetve elkészítettem a lipid oldat 0,2 g/l-es oldatát és szétterítettem a 

szubfázison. A gátak mozgatási sebessége ebben az esetben is 6 mm/perc volt. A stabilitás 

vizsgálat előtt is elengedhetetlen volt két izoterma felvétele, majd a megfelelő paraméterek 

beállítása után azokon az oldalnyomásokon vizsgáltam a stabilitást. 20, 25 és  

30 mN∙m-1 oldalnyomás elérésekor a gátakat megállítottam és 70 percen keresztül detektáltam 

oldalnyomásban bekövetkező változásokat. A mérési eredmények legalább hat független 

mérésből adódó átlagok.  

A részecskék membrán affinitásának vizsgálatához penetrációs méréseket hajtottam végre. 

Ebben az esetben az említett módon előállított monoréteget a kívánt oldalnyomással 

megfelelő tömörségűre komprimáltam, és az első 10 percben a lipid oldat stabilitását 

vizsgáltam, vagyis hogy egy adott gát pozíció esetén mennyire változik az oldalnyomás. 

Megfelelő stabilitás esetén a PLGA nanorészecskéket tartalmazó szolt fecskendő segítségével 

a lipid réteg alá injektáltam. Az injektált mennyiség minden esetben 2 ml volt, a PLGA 

tartalom pedig 1 g/l és 5 g/l volt. Az egyes minták a stabilizátor mennyiségében és 

minőségében különböztek. Összehasonlításként a stabilizátor nélküli PLGA penetrációját is 

mértem. Ezen felül a nanorészecskék közegének is megvizsgáltam a lipid film 

oldalnyomására gyakorolt hatását.  

Az injektálást követően az erőmérő segítségével 60 percig detektáltam az oldalnyomás 

változást. A lipid réteg és a részecskék kölcsönhatása abban nyilvánult meg, hogy a mérés 

során oldalnyomás emelkedés volt tapasztalható. Minél nagyobb mértékű az emelkedés, annál 

nagyobb a kölcsönhatás a résztvevő anyagok között. A membrán affinitás meghatározásához 

a minta injektálását követően mért oldalnyomás értékek és a stabilitás oldalnyomás értékeinek 

különbségét vettem. A penetrációs mérések eredménye két-három független mérésből 

adódott, amelyek ±0,5 mN/m-en belül megegyeztek. 

 

 

4.6. Langmuir-Blodgett filmek és előállításuk 

A Langmuir-mérleges mérések végén a vizsgált kölcsönhatások további 

tanulmányozásának érdekében egyrétegű Langmuir-Blodgett (LB) filmeket készítettem. 

Ezekhez hidrofil felületet hoztam létre. A szilárd hordozó minden esetben egy 22 mm 

szélességű, 40 mm hosszúságú és 0,16 mm vastagságú üveg fedőlemez volt. A felületet  
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30 %-os hidrogén-peroxid és 96 %-os tömény kénsav 1:2 arányú elegyével tisztítottam, majd 

bő vizes mosással eltávolítottam az esetleges savmaradékot. Az LB filmek előállításáig az 

üveglapokat kétszer desztillált vízben tartottam. 

A Langmuir-mérleges mérések előtt az üveglapot a filmlift csipeszével felfogattam és 

egyenletes sebességgel bemerítettem a vizes fázisba. A filmlift sebessége 1 mm/perc volt, 

amely kellően lassú a Langmuir-film szilárd hordozóra való sikeres átviteléhez. A lipid 

réteget, csak az üveglap elhelyezése után terítettem szét a vizes szubfázis felületén, és a 

stabilitás, illetve penetrációs mérések végeztével húztam ki egyenletes sebességgel. A 

penetrált lipid filmek mellett ugyanolyan körülmények között referenciaként lipid filmből is 

készítettem LB réteget.  

Ezen felül olyan kísérletet is végrehajtottam, amely során a szilárd hordozót a 

nanorészecskék szuszpenziójába áztattam a penetrációs mérés idejével megegyező ideig, 

abból a célból, hogy megtudjam a gyógyszerhordozó nanorészecske a szilárd felületre 

adszorbeálódik-e a filmhúzás megkezdése előtt. 

Az elkészített LB filmeket exszikkátorban egy órán keresztül vákuum alatt szárítottam 

majd atomi erő mikroszkóp segítségével tanulmányoztam. 

 

 

4.7. Atomi erő mikroszkópos mérések 

A minták felületét PSIA XE-100 (Park Systems, Dél-Korea) készülékkel tanulmányoztam. 

Az egyrétegű LB filmek morfológiáját szobahőmérsékleten, levegőn, kontakt módban 

vizsgáltam. A mérésekhez CSC38-as típusú Si3N4-ből készült, soft contact tűt alkalmaztam, 

amely alkalmas a biológiai minták vizsgálatára. A felvételeket XEI 1.8.0. (Park Systems, Dél-

Korea) kiértékelő program segítségével elemeztem. A mérések során a pásztázási sebesség 

0,5-1 Hz között volt. 
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5. Eredmények és kiértékelésük 
 

5.1. PLGA nanorészecskék jellemzése 

A PLGA nanorészecskéket nanoprecipitációs eljárás segítségével állítottam elő. A 

részecskék méretét dinamikus fényszóródás (DLS) méréssel határoztam meg 25 °C-on. Az 

előállított szol opálos, áttetsző, aggregátumoktól mentes volt. A részecskeméretet és 

méreteloszlásukat tartalmazó eredményeket a 1. táblázatban foglaltam össze.  

Stabilizátor 
koncentráció 

c / g·l-1 
d / nm PD 

0,00 139 0,08 
0,04 146 0,09 
0,10 150 0,05 
1,00 148 0,06 

1. táblázat. A Pluronic F127-tel stabilizált PLGA nanorészecskék  
DLS mérésből meghatározott átlagos átmérője (d) és polidiszperzitása (PD) 

Az adatok alapján látható, hogy a stabilizátort nem tartalmazó rendszerekben a részecskék 

mérete átlagosan 139 nm nagyságú, azonban a stabilizátor hozzáadásával ez az érték kissé 

megnövekedett. A részecskék mérete ±5 nm-en belül reprodukálható volt. A 0,04 g/l-es,  

0,010 g/l-es és 1,00 g/l-es koncentrációk esetében a polidiszperzitás mértéke közel egyenlő, 

nagyon kicsi a változás. Megfigyelhető, hogy a 0,1 g/l-es stabilizátor koncentráció mellett a 

legnagyobb a részecske méret, de ehhez képest a polidiszperzitás a legkisebb mértékű. A 

hozzáadott Pluronic mennyiség változtatásával a részecskék méretében nem történt 

nagymértékű változás. Ez a kismértékű méretnövekedés a részecskék felületén kialakuló 

polimer adszorpciós réteg kialakulásával állhat összefüggésben. 

Egy órás dinamikus fényszórás mérést is végrehajtottunk a tiszta, stabilizátort nem 

tartalmazó 1 g/l-es koncentrációjú mintán annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk a 

penetráló anyag teljes stabilitásáról 37 °C-on. Erre az alábbi részecskeméret és 

polidiszperzitás értékeket kaptuk átlagosan: 

d=143 nm és PD=0,08 
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7. ábra. A tiszta PLGA nanorészecskék DLS mérésének eredménye 37 °C-on 

A 7. ábra alapján látható, hogy a részecskék a mérés időtartama alatt stabilak maradtak, 

méretükben számottevő eltérés nem volt tapasztalható.  

A részecskék kationos felületmódosítására pozitív töltéseket hordozó módosított Pluronic 

F127 felületaktív anyagot alkalmaztam. Ennek során 1 g/l-es összstabilizátor koncentrációt 

használtam, amelyen belül a módosított Pluronic F127-et 0 %, 50 % és 100 %-ban kevertem 

az eredeti Pluronic-kal. A részecskeméreteket tartalmazó eredményeket a 2. táblázatban 

foglaltam össze. 

Módosított 
Pluronic F127 

aránya a 
stabilizátorban / % 

d / nm PD 

0 148 0,06 
50 152 0,05 
100 151 0,06 

2. táblázat. A módosított Pluronic F127-tel stabilizált PLGA nanorészecskék  
DLS mérésből meghatározott átlagos átmérője (d) és polidiszperzitása (PD) 

A módosított stabilizátor koncentrációjának növelésével a részecskék méretében egyértelmű 

változás nem volt tapasztalható, a 100 %-os módosított Pluronic alkalmazása során is 151 nm 

átmérőjű részecskék keletkeztek és a polidiszperzitás is hasonlóan kis értéket adott.  

A PLGA nanorészecskék töltésének meghatározásának érdekében zeta-potenciál mérést is 

végrehajtottam a felületmódosított minták esetében, 25 °C-on. A kísérletekhez NaCl 
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hozzáadásával biztosítottam az állandó ionerősséget, amely 2 mM volt. A mért mobilitás 

értékekből a ζ-potenciál meghatározható a Henry-egyenlet alapján, amelyben a Smoluchowski 

közelítést alkalmaztuk, mely szerint a korrekciós tényező f(κa)=1,5. Az így kapott 

eredményeket a 3. táblázat szemlélteti. 

Módosított Pluronic 
F127 aránya a 

stabilizátorban / % 

µe∙108 / 
m2∙V-1∙s-1 ζ / mV 

0 -1,834 -23,4 
50 -1,609 -20,5 
100 -1,304 -16,6 

3. táblázat. Felületmódosított Pluronic F127 PLGA  
nanorészecskék elektroforetikus mobilitása és ζ-potenciálja 

A tiszta, stabilizátort nem tartalmazó PLGA nanorészecskék mobilitás értéke -3,069 m2∙V-1∙s-1 

és ζ-potenciálja -39,2 mV [30]. A módosított Pluronic F127 stabilizátor alkalmazása során 

pozitív töltéseket vittünk fel a részecskék felületére, így a stabilizátor mennyiségének 

növelésével, ehhez képest a pozitív irányba történő eltolódást lehetett megfigyelni a mobilitás 

értékek és a ζ-potenciál értékek változásában is. A legnagyobb eltolódást a pozitív irányba 

annál a rendszernél láthatunk, amely 100 %-ban tartalmazza a módosított kationos 

stabilizátort.  

 

 

5.2. DPPC-DPPG lipid monoréteg izotermája 

A sejtmembrán affinitásának vizsgálatához DPPC és DPPG keverék lipid monoréteg 

membrán modellt használtam, amelyben a lipidek keverési aránya 3:1 volt. A kísérleteket 

minden esetben (37±0,5) °C-on végeztem. Összehasonlításképpen felvettem tiszta DPPC lipid 

monorétegek izotermáit is, ugyanezen a hőmérsékleten. A lipid filmek 30 mN∙m-1 

oldalnyomásig felvett izotermáját a 8. ábra szemlélteti.  
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8. ábra. A DPPC és DPPC-DPPG keverék lipid monorétegek izotermái 37 °C-on 

Az izotermákon jól megfigyelhető, hogy a kompresszió hatására az oldalnyomás értékek 

folyamatosan emelkednek, a hiszterézis kicsi, a terület csökkenésével a lipid molekulák 

fokozatosan orientálódnak a felületen, létrehozva a tömör lipid filmet. Jellegében hasonló 

jellemző fázisátalakulások, mint 20-25 °C-on, itt nem figyelhetők meg. A DPPC izotermán 
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37 °C-on nincs plató szakasz. Ez a vizsgált oldalnyomás tartományon kívül esik ezen a 

hőmérsékleten. A DPPC-DPPG izoterma esetében 15 mN/m körül megfigyelhető egy 

szerkezet változásra utaló enyhe meredekség változás.  

 

 

5.3. DPPC-DPPG lipid monoréteg stabilitása 

A DPPC-DPPG keverék lipid monoréteg stabilitásának vizsgálata során a lipid filmet a 

kívánt oldalnyomásértékre komprimáltam, majd rögzített gát pozíciónál vizsgáltam az 

oldalnyomás időbeli változását 70 percen keresztül. A méréseket 37 °C-on hajtottam végre. A 

stabilitások mérési eredményeit a 9. ábrán szemléltetem, különböző oldalnyomások esetén. 
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9. ábra. A DPPC-DPPG keverék lipid film stabilitás  
görbéi 20 mN∙m-1, 25 mN∙m-1 és 30 mN∙m-1 oldalnyomásokon 

A stabilitás vizsgálatok esetén a kívánt oldalnyomás elérése után az érték fokozatosan 

csökken. A mérés első 10 percében ez a csökkenés nagyobb mértékű, majd a csökkenés 

jelentősen mérséklődik. Megfigyelhető, hogy minél nagyobb mértékű a komprimáltság, annál 

nagyobb mértékű csökkenés tapasztalható az oldalnyomás értékében.  

A lipid monoréteg stabilitásának vizsgálata referenciaként szolgál a membrán affinitás 

meghatározásához szükséges penetrációs mérésekhez, amely a minta injektálását követően 

mért oldalnyomás értékek és a stabilitás oldalnyomás értékeinek különbségeként határozható 
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meg. A változás a molekulák rendeződésével kapcsolatos. Két erőmérős Langmuir-mérleggel 

végzett vizsgálatok megmutatták, hogy nem a felszíni lipid molekulák csökkenése a jelenség 

magyarázata. Ez az izotermák ismételt mérésével is igazolható. 

 

 

5.4. Penetrációs mérések 

A PLGA nanorészecskék membrán affinitásának vizsgálatához penetrációs méréseket 

hajtottam végre 25 mN∙m-1 oldalnyomású filmeken. A monoréteget DPPC-DPPG keverék 

lipid 3:1 arányú elegyéből képeztem. Miután a monoréteget megfelelő tömörségűre 

komprimáltam és a stabilitás megfelelő volt, a mérés 10. percében a vizsgált PLGA 

nanorészecskék 2 ml-ét a lipid réteg alá injektáltam. A vizsgált rendszerek penetrációjának 

mértékét az injektálástól számított 1 órás értékük alapján hasonlítottam össze. A mérési 

adatokat a 4. táblázatban foglaltam össze. 

Stabilizátor 
koncentráció 

c / g∙l-1 

Penetráció 
mértéke 

Δπ / mN·m-1 

Szórás 
σ / mN·m-1 

0 0,3 0,1 
0,04 0,8 0,7 
0,1 0,4 1,1 

4. táblázat. A Pluronic F127-tel stabilizált PLGA részecskék penetrációjának mértéke  
DPPC-DPPG keverék monorétegbe, π=25 mN∙m-1 oldalnyomáson 

Ezeknél a rendszereknél nem lehetett nagymértékű különbséget tenni, a mérés során nem 

volt tapasztalható nagy oldalnyomás emelkedés. Ebben az esetben tehát nem volt számottevő 

kölcsönhatás a lipid monoréteg és az injektált PLGA nanorészecskék között.  

A nagyobb mennyiségű stabilizátort tartalmazó, illetve a módosított Pluronic-kal stabilizált 

nanorészecskék esetében ez az érték nagyobbnak bizonyult, így a további kísérleteket ezekkel 

a mintákkal folytattam. Ezekre a rendszerekre vonatkozó mérési adatokat az 5. táblázatban 

foglaltam össze. 

Stabilizátor 
koncentráció  

c / g∙l-1 

Módosított 
Pluronic F127 

aránya a 
stabilizátorban / % 

Penetráció 
mértéke 

Δπ / mN·m-1 

Szórás 
σ / mN·m-1 

1 0 1,3 0,5 
1 50 1,2 0,1 
1 100 1,6 0,3 

5. táblázat. A Pluronic F127-tel és módosított Pluronic F127-tel stabilizált PLGA  
részecskék (c=1 g/l) penetrációjának mértéke π=25 mN∙m-1 oldalnyomáson 
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Megfigyelhető, hogy a 100 % módosított Pluronic F127 stabilizátort tartalmazó minta 

esetében a penetráció mértéke nagyobbnak bizonyult, ami szignifikáns hatás. Az adatok 

szemléltetésére ezeket az értékeket a DPPC-DPPG lipid keverék stabilitásával is 

összehasonlítottam, amelyet a 10. ábra mutat be. 
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10. ábra. A módosított Pluronic F127-tel stabilizált (100 %) PLGA nanorészecskék penetrációja a stabilitáshoz 

viszonyítva π=25 mN∙m-1 kezdeti oldalnyomású DPPC-DPPG monorétegbe 

A 10. ábrán megfigyelhető, hogy az eredeti DPPC-DPPG keverék monoréteg stabilitásához 

képest oldalnyomás emelkedés volt tapasztalható a mérés során. Az emelkedés mértékéből 

arra következtethetünk, hogy van kölcsönhatás a résztvevő anyagok között.  

Töményebb nanoszuszpenzió mintákat is készítettem, amelyek végkoncentrációja 5 g/l-es 

volt. A mérési adatokat a 6. táblázatban foglaltam össze ezekre a rendszerekre. 

Módosított 
Pluronic F127 

aránya a 
stabilizátorban / %  

(c=5 g/l) 

Penetráció 
mértéke  

Δπ /mN·m-1 

0 4,6 
50 5,0 
100 6,1 

6. táblázat. A Pluronic F127-tel és módosított Pluronic F127-tel stabilizált PLGA részecskék (c=5 g/l) 
penetrációjának mértéke π=25 mN∙m-1 oldalnyomáson 
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Megfigyelhető, hogy a kationos Pluronic F127 arányának növelésével megnő a 

kölcsönhatás mértéke is (11. ábra), a DPPC-DPPG lipid réteggel. 
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11. ábra. A módosított Pluronic F127-tel stabilizált (0 %, 50 %, 100 % arány) PLGA  

nanorészecskék (c=5 g/l) penetrációjának mértéke π=25 mN∙m-1 oldalnyomáson 

A kísérletek azt mutatják, hogy a PLGA nanorészecskék és a DPPC-DPPG lipid 

monoréteg közötti kölcsönhatást a módosított Pluronic F127 segítségével jelentősen meg lehet 

növelni, továbbá a kölcsönhatások mértékét nagymértékben befolyásolja a minta 

koncentrációja is. 

 

 

5.5. A lipid filmek morfológiája 

A DPPC-DPPG lipid monoréteg és a PLGA nanorészecskék kölcsönhatásának vizuális 

megjelenítésére atomi erő mikroszkópos méréseket végeztem. Ezekhez az 5 g/l-es 

koncentrációjú töményebb mintákat alkalmaztuk, illetve készítettem felvételeket a nem 

penetráltatott monorétegről is. A filmeket Langmuir-Blodgett technika segítségével legalább 

0,7-es transzferaránnyal sikerült előállítani. Az eredményeket a 12. ábra szemlélteti. 
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Az AFM keresztmetszeti képekből a magassági profilok segítségével a részecskék méretei 

pontosan meghatározhatók (13. ábra). 

 

 

13. ábra. DPPC-DPPG lipid monoréteg (a) illetve a monorétegbe penetráltatott módosított Pluronic-kal 
stabilizált c=5 g/l-es koncentrációjú (b) PLGA nanorészecskék AFM felvételei és magasság profiljai 

a b 

12. ábra. DPPC-DPPG lipid monoréteg (a) illetve a monorétegbe penetráltatott módosított 

Pluronic-kal stabilizált c=5 g/l-es koncentrációjú (b) PLGA nanorészecskék 

háromdimenziós AFM felvételei 

a 

b 
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A háromdimenziós megjelenítésben a DPPC-DPPG monoréteg sima felületet mutat. 

Helyenként a réteg nem folytonos, a borítás megszakad. A film tehát részben szigetes 

szerkezetű, ami az alkalmazott oldalnyomásnak megfelelő morfológiát mutat. A 

keresztmetszeti képről (13a. ábra) leolvasható, hogy a lipid film rendezett, kb. 2-3 nm 

vastagságú, amely a lipid molekulának a felületre való merőleges orientációjának felel meg. 

A penetráltatott LB filmen a nanorészecskék részben a lipid domének között, illetve benne 

is felfedezhetők. A nanorészecskékkel kölcsönhatást mutató lipid film AFM-es vizsgálata 

során a nanorészecskék is megjelennek (12b. ábra). A penetráltatott LB filmen a 

nanorészecskék részben a lipid domének között, illetve benne is felfedezhetők.  

A feltüntetett magasság profil alapján azt lehet leolvasni, hogy a részecskék nagysága 

 60 nm körüli. Ezek alapján elmondható, hogy méretük abba várt tartományba esik, amelyet a 

dinamikus fényszóródás mérés eredménye is mutat.  
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Szakdolgozat összefoglaló 

Gyógyszerhordozó nanorészecskék kölcsönhatása lipid monoréteggel 

Pári Edit, kémia alapszakos hallgató  
ELTE TTK Kémiai Intézet, Fizikai Kémiai Tanszék 

Témavezető:  Dr. Kiss Éva, egyetemi tanár 
 Fizikai Kémiai Tanszék 
Konzulens:  Pénzes Csanád Botond, Ph.D. hallgató 

A szakdolgozati munkám során gyógyszerhordozó nanorészecskék kölcsönhatását tanulmányoztam 
lipid monoréteg segítségével. A vizsgálatokhoz lipidet tartalmazó egyszerű modell rendszereket 
alkalmaztam, amely a membrán affinitás jellemzését tette lehetővé. Ezt a Langmuir-technika 
segítségével valósítottam meg. A lipid modellhez dipalmitoil-foszfatidilkolin illetve dipalmitoil-
foszfatidilkolin és diplamitoil-foszfatidil-glicerin keveréket használtam.  

Különböző Pluronic F127 stabilizátor koncentrációk mellett biodegradábilis és biokompatibilis, 
gyógyszerhordozásra alkalmas nanorészecskéket állítottam elő nanoprecipitációs eljárással, tejsav-
glikolsav kopolimer (PLGA) segítségével. Az így előállított részecskék méretét, illetve méreteloszlását 
dinamikus fényszórás mérés segítségével jellemeztem. A részecskék zeta-potenciálját elektroforetikus 
mobilitás méréssel határoztam meg.  

Kationos felületmódosító adalék használata mellett vizsgáltam a nanorészecskék méretét, 
méreteloszlását és elektrokinetikai tulajdonságait. Megállapítottam, hogy a Pluronic mennyiség 
változtatásával a részecskék méretében nagymértékű változás nem tapasztalható, azonban a kationos 
felületmódosítással az értékek pozitív irányba való eltolódás figyelhető meg.  

Penetrációs mérésekkel tanulmányoztam a stabilizátor mennyiségének és minőségének hatását a 
lipid monoréteggel való kölcsönhatásokra. Ez alapján megállapítottam, hogy a kationos módosító 
adalék koncentrációjának és arányának növelésével jelentősen növekedett a penetráció mértéke és így 
a membrán affinitás.  

A penetrált monorétegeket szilárd felületre vittem át a Langmuir-Blodgett technika segítségével. 
Tanulmányoztam az LB filmeken lévő nanorészecskék lipid membránnal való kölcsönhatását atomi 
erő mikroszkóp segítségével. A felvételek elemzése alapján a lipid réteggel kölcsönhatásba kerülő 
PLGA nanorészecskék a szilárd felületre átvitt lipid rétegben is megjelennek. Ezzel a penetrációs és 
AFM-es kombinált vizsgálattal egy olyan lehetőség adódik amely hasznos lehet a gyógyszerhordozó 
nanorészecskék felületi tulajdonságainak tervezésében és minősítésében. 
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Summary 

Interactions between drug delivery nanoparticles and lipid monolayers 

Edit Pári, BSc student in Chemistry  
Place of diploma work: Department of Physical Chemistry, Institute of Chemistry, Eötvös 

Loránd University, Budapest 

Supervisor:  Éva Kiss, professor 
 Department of Physical Chemistry 
Consulent:  Csanád Botond Pénzes, Ph.D. student 

The aim of the present work was to investigate the interactions between drug delivery nanoparticles 
and lipid monolyers. Simple lipid model systems were used to investigate the membrane affinity. 
DPPC and DPPC-DPPG mixed lipid layers were used employing the Langmuir technic. 

PLGA nanoparticles were prepared using the nanoprecipitation method. Pluronic F127 and its 
cationic derivative were used as a stabilizer at different concentrations. Size and size distribution of 
the systems were characterized by dynamic light scattering. Surface charge and zeta-potential 
of the particles were characterized with electroforetic mobility measurement. Varying the 
Pluronic composition and concentration lead to no observable changes in the size and size 
distribution of the particles. On the other hand a distinct shift in the positive direction was 
detectable in zeta potential when increased amounts of cationic modified Pluronic was used in 
the formulation. 

Penetration measurements were used to study the effects of the stabilizer on the particle 
interactions with the lipid monolayers. Increasing the concentration ratio of the cationic surface 
modifier enhanced membrane affinity was achieved.  

The penetrated monolayers were transferred to a solid surface with the Langmuir-Blodgett 
technic. Interactions between the nanoparticles and LB layers were investigated with atomic force 
microscopy. Analysing the AFM images it has found that PLGA particles that interacted with the lipid 
monolayer were present in the transferred LB layers as well. The Langmuir measurements combined 
with AFM offer an experimental setup that can be valuable in the development of drug delivery 
systems. 
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9. Rövidítések  

AFM atomi erő mikroszópia 

DLS dinamikus fényszórás 

DOPC 1,2-dioleoil-foszfatidilkolin 

DPPC 1,2-dipalmitoil-foszfatidilkolin 

DPPG 1,2-dipalmitoil-foszfatidil-glicerin 

Mtb Mycobacterium tuberculosis 

PD polidiszperzitás 

PEI poli(etilénimin) 

PEO poli(etilén-oxid) 

PLA politejsav 

PLGA tejsav-glikolsav kopolimer 

POM poli(oximetilén) 

POPC 1-palmitoil-2-oleoil-foszfokolin 

PPO poli(propilén-oxid) 

TPGS tokoferol-polietilénglikol-szukcinát 


