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Alkalmazott rövidítések és jelölések 

PC: foszfatidil-kolin 

PE: foszfatidil-etanolamin 

DPPC: dipalmitoil-foszfatidil-kolin 

DMPC: dimirisztil-foszfatidil-kolin 

DSPC: disztearil-foszfatidil-kolin 

DLPC: dilauril-foszfatidil-kolin 

DPPG: dipalmitoil-foszfatidil-glicerin-

nátriumsó 

DMPG: dimirisztil-foszfatidil-glicerin-

nátriumsó 

PEI: polietilén-imin 

DTAB: dodecil-trimetil-ammónium-

bromid 

CTAB: cetil-trimetil-ammónium-bromid 

TTAB: tetradecil-trimetil-ammónium-

bromid 

IRRAS: infravörös reflexiós abszorbancia 

spektroszkópia 

cmc: kritikus micellaképződési 

koncentráció 

SFG: összegfrekvencia-keltési 

spektroszkópia 

A: terület / nm2 

π: oldalnyomás / mN×m-1 

𝛾0: tiszta szubfázis felületi feszültsége / 

mN×m-1      

 𝛾 : felületi feszültség / mN×m-1      

T : abszolút hőmérséklet / K 

S: entrópia                  

θ: peremszög / ° 

F: nedvesedési erő / mN 

L: nedvesedési hossz / mm 

𝐹G: Gravitációs erő / mN 

R: ideális gázállandó 8,314 J×(K×mol)-1 

1=M: monoréteg komponens indexe 

2=S: penetrációs anyag indexe 

ΓM: monoréteg komponens felületi 

koncentrációja / molekula×nm-2 

𝜆M: monoréteg komponens abszolút 

aktivitása 

𝛤S : szubfázisbeli komponens felületi 

koncentrációja / molekula×nm-2 

𝜆S : szubfázisbeli komponens abszolút 

aktivitása 

𝛹: ellenion adszorpcióját figyelembevevő 

korrekciós tényező Ψ =2 

𝑚𝑐: szubfázisbeli komponens molalitása / 

mol×kg-1 

�̂�M: a tiszta monoréteg komponens 

molekuláris területigénye / nm2×molekula-1 

𝐴M
̅̅ ̅̅ : a kevert (penetrációs anyag-monoréteg 

komponens) filmben a monoréteg 

komponens parciális molekuláris 

területigénye / nm2×molekula-1 

𝜋s: a kevert (penetrációs anyag-monoréteg 

komponens) film oldalnyomása mN×m-1 

𝛤0
S: a penetrációs anyag 

felületaktivitásából számolt felületi 

koncentráció / molekula×nm-2 

∆𝜋: oldalnyomás változás a tiszta 

monoréteg komponens oldalnyomásához 

képest konstans monoréteg komponens 

molekuláris területigény mellett (�̂�M) 



 
 

𝑐s: szubfázisbeli komponens 

koncentrációja / mol×m-3 

�̂�Mc
: a tiszta monoréteg komponens 

kollapszusakor molekuláris területigénye / 

nm2×molekula-1 

𝜋s
0:  𝛾0 − 𝛾s, a szubfázisbeli komponens 

felületaktivitásából számolható 

oldalnyomás / mN×m-1 

𝜋M: a tiszta monoréteg oldalnyomása / 

mN×m-1 

𝜋M0
: a tiszta monoréteg stabilitásának 

oldalnyomása / mN×m-1 

𝐴𝑠
̅̅ ̅: a kevert (penetrációs anyag-monoréteg 

komponens) filmben a szubfázisbeli 

komponens parciális molekuláris 

területigénye / nm2×molekula-1 

𝑛M : monoréteg komponens 

anyagmennyisége / mol 

𝑛s : szubfázisbeli komponens 

anyagmennyisége / mol 

𝜇s: a szubfázisbeli komponens kémiai 

potenciálja / J×mol-1 

𝐴M: a tiszta monoréteg komponens 

molekuláris területigénye / nm2×molekula-1 

𝑆(𝐴M
̅̅ ̅̅ ): a kevert réteg adott parciális 

molekuláris területigény melletti 

oldalnyomása / mN×m-1 

𝑥𝑖: i-edik komponens felületi moltörtje 

𝛤𝑖: i-edik komponens felületi 

koncentrációja / molekula×nm-2             

𝛤𝑖,∞: i-edik komponens maximális felületi 

koncentrációja / molekula×nm-2 

K: adszorpció/deszorpció egyensúlyi 

állandója 

c: koncentráció / mol×m-3 

k: felületaktivitásból számolt 

koncentrációval arányos mennyiség 

SFG spektroszkópia: 

ki : i-edik hullámvektor 

: frekvencia / Hz 

𝑃𝑖
(2): másodrendű polarizáció 

𝜒: mágneses szuszceptibilitási tenzor 

𝜀0: dielektromos permittivitás  / F×m-1 

𝐸𝑖: elektromos dipólmomentum / Cm 

𝐼SF: SFG jel intenzitása 

𝐼0: Az SFG jel intenzitásának végtelen 

időre extrapolált értéke 

k: sebességi állandó / 1/idő 

t: idő  

kB: Boltzmann állandó:  

1,38065*10-23 J×K-1 

h: Planck állandó: 6,626*10-34 Js 
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1 Bevezetés 
 Az élő szervezetek összetett és jól karakterizált rendszerek, amelyek működése számos 

összehangolt és harmonikusan működő folyamat összessége. Az egyes szerveződési szintekben 

felfelé haladva egyre nagyobb mértékű a komplexitás, amely megnehezíti az ilyen rendszerek 

vizsgálatát, tanulmányozását. A gyógyszeripar az egyik legjobban fejlődő iparágnak tekinthető 

a világon. Ahhoz, hogy egy új gyógyszerhordozót, vagy hatóanyagot kifejlesszünk, ill. 

vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy egy adott anyag alkalmazható-e a gyógyszeriparban, 

számos kutatást kell elvégeznünk. 

 A kutatások kiindulópontját általában egyszerű és jól jellemezhető, viszonylag könnyen 

modellezhető rendszer képezi, úgy, mint az én esetemben a sejt. A sejt az élő szervezet 

legkisebb szerveződési szintje és, mint ilyen már önmagában is egy összetettebb rendszer. A 

sejtben fontos kiválasztási és szervezési folyamatok zajlanak (pl. fehérjék szintézise), emellett 

a sejtmembránon keresztül lezajló transzportfolyamatok lényeges szerepet töltenek be az élő 

szervezet működésének fenntartásában (pl. idegműködés, impulzusátvitel, érzékelés). A 

transzportfolyamatok és a biológia folyamatok jelentős része határfelületeken zajlik (pl. 

tápanyag felszívódás, enzimatikus lebontás, lizoszómális lebontás). A határfelület minősége 

befolyásolja, hogy milyen természetű anyagok képesek kölcsönhatásba lépni, adszorbeálódni, 

áthatolni rajta. A sejtmembránon való áthatolást számos tényező befolyásolja, akár csak azok 

kísérleti modelljei esetében. Ezen alapszik az egyes anyagoknak a membránnal való 

kölcsönhatásának vizsgálata. A Langmuir-technika esetében a modellmembrán összetétele, a 

kísérleti paraméterek, mint hőmérséklet, felületi feszültség kontrolálható, és könnyen 

variálható. Kialakíthatunk mono- vagy kettős lipidréteget, szilárd hordozóra vihetjük a 

kialakított vagy az éppen vizsgált filmet, majd ezek vizsgálatával (AFM, fluoreszcens 

spektroszkópia, stb.) további információkhoz juthatunk.  

Munkám során kationos tenzid membránaffinitását jellemeztem különböző lipid 

modellek segítségével. A kísérletek során Langmuir-filmmérleges méréseket végeztem és 

összegfrekvencia-keltési spektroszkópiát is alkalmaztam. A monoréteggel elvégzett kísérletek 

során a víz, mint szubfázis biztosította az intra- és extracelluláris tér közegét, míg a 

sejtmembrán szerepét egy ikerionos lipid monoréteg töltötte be (DPPC). A kísérletekhez az 

alkil-ammóniumsók családjába tartozó dodecil-trimetil-ammónium-bromidot (DTAB), mint 

amfipatikus molekulát választottam. A DTAB membránnal való kölcsönhatását a sejtmembrán 

szerkezetéhez közelebb álló lipid kettősréteg membránmodellel is vizsgáltam. 
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2 Irodalmi áttekintés 

2.1 A biológiai membrán 

 Az élő szervezet legkisebb szerveződési szintje a sejt, de már ez is egy komplex 

rendszer, ahol a folyamatok többsége határfelületen keresztül zajlik. A sejt esetében ezt a 

határfelületet, a sejt belső és külső környezete között, a sejtmembrán képezi. 1925-ben Gorter 

és Grendl érdekes kísérletet végzett, amellyel bizonyították, hogy a sejtmembrán fő strukturális 

eleme a kettősréteg.[1] Vörös vértest sejtfalából lipidet izoláltak, majd azt víz/levegő 

határfelületre juttatták. A lipid szétterült a határfelületen, és ezt követően meghatározták a lipid 

által elfoglalt területet. A meghatározás után összehasonlították a lipid által a határfelületen és 

a sejtfalban elfoglalt területének értékét. Arra a következtetésre jutottak, hogy a vörösvértest 

sejtfalában a lipid fele akkora területet foglal el, mint a határfelületen. A mérések alapján 

publikálták, hogy a plazmamembrán lipid kettősrétegből áll. Az ő kísérletüktől kezdve, a 

kettősrétegek szerkezete, tulajdonsága a mai napig széles körben tanulmányozott határterület.[2] 

A biológiai membrán főként lipid molekulák és fehérjék változatosan szerveződött 

dinamikus struktúrája, de e két fő alkotó mellett megtalálható benne még a koleszterin, 

lipoproteinek, glikolipidek is. A lipidek a fő alakítói a membrán tulajdonságinak, a belőlük 

felépülő membrán a legtöbb molekulával szemben át nem eresztő gátként viselkedik. A 

membránt alkotó lipidmolekulák a foszfatidsav észterezett származékainak tekinthetőek. A 

sejtmembránt alkotó molekulák felét foszfolipidek, negyedét a koleszterin, kisebb részét pedig 

glikolipidek és más lipidek teszik ki. A leggyakoribb foszfolipidek, a foszfatidil-kolin, a 

foszfatidil-etanolamin, a foszfatidil-szerin.[3] 

 Minden membrán ugyanolyan alapstruktúrával rendelkezik, amely lipid molekulákból 

kialakított, nem kovalens kölcsönhatással létrehozott önszerveződő kettősrétegből áll. A 

rendezett lipid film vizes határfelületen történő kialakítását a lipid molekulák amfipatikus 

tulajdonsága teszi lehetővé. Az önszerveződés hajtóereje a hidrofób kölcsönhatás. Az 

amfipatikus tulajdonság a molekulák felépítéséből származik. Az ilyen molekulákra a „kettős 

oldékonyság” a jellemző, amely a molekula poláros fejcsoportjának és hosszú apoláros alkil 

láncának köszönhető. A poláros fejcsoport számára a vizes fázis felé történő orientáció a 

kedvező, míg az apoláros láncok a kettősrétegben a vizes fázistól elhatárolódva helyezkednek 

el. [4] Számos bizonyíték van arra, hogy a kettősréteg struktúra mellett megjelennek nem kettős 

rétegű lipidek által kialakított szerkezeti formák, amelyet lipid polimorfizmusnak nevezünk. [5] 

A membrán aszimmetrikus jellegét a polimorfizmus mellett tovább növeli a lipid molekulák 

aszimmetrikus eloszlása a külső és belső rétegek között, illetve a fehérjék aszimmetrikus 
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beágyazódása a lipid kettősrétegbe. Az aszimmetriából származó változatos szerkezettel 

finoman szabályozhatóak a membránmechanizmusok.  

 A molekulák membránban és membránjellegű szintetikus kettősrétegben való 

viselkedését csak az 1970-es években figyelték meg. Elektronspin-rezonancia (ESR) 

kísérletekben igazolták, hogy a kettősrétegben jellegzetes mozgások figyelhetőek meg, és a 

mozgások szabadsága a lipid kettősrétegben alkalmas a különböző fizikai állapotok 

jellemzésére is. [6] A membrán két szélsőséges állapotát különböztetjük meg, a fluid és gél 

állapotokat. A gél állapot az ún. szilárd rendezettség állapota, ahol a molekulák egy 

kétdimenziós háromszögbe rendeződnek a membrán síkjában. A lipid molekula alkil lánca all-

transz konfigurációt vesz fel, és a lipid lánc teljes hosszában nyújtva van, amely egy rendívül 

tömör és szoros illeszkedést tesz lehetővé a molekulák számára.  

A folyékony fázisban a rendezetlenség a jellemző, a láncok transz-gauche izomerizációt 

vesznek fel. Egy ilyen állapotú kettősrétegben a molekuláris mozgások sokkal szabadabbak, 

így lehetőség van laterális diffúzióra, rotációs mozgásokra. A gél és fluid állapot közötti 

átalakulás egy szűk hőmérsékleti tartományban figyelhető meg, amelyet a fázis átmeneti 

hőmérséklettel jellemeznek. [7] A fázis átmeneti hőmérséklet értéke nagymértékben függ a lipid 

alkil láncának típusától (telített, telítetlen lánc, egy vagy kettő) és hosszától. Egyes esetekben 

az átalakulás két lépcsőben megy végbe, így a fő lépést megelőzi egy pretranzíciós állapot, ahol 

az oldószer igen erős kölcsönhatásba lép a fejcsoporttal. Az ún. Ripple-fázisban a lipid 

kettősrétegben egy hullámvonal mentén váltják egymást a már rendezett és még rendezetlen 

részek. A rendezettség mértékét a fejcsoport térigénye is befolyásolja. Kevert lipidrétegek 

esetében az átalakulási hőmérsékletben lévő különbségek miatt, egy adott hőmérsékleten 

lehetséges, hogy a két állapot egyszerre létezik egymás mellett.  A lipid modellezés egyik célja 

ezt a specifikus hőmérsékletet befolyásoló tényezők vizsgálata.  

 

1. ábra: A sejtmembránt felépítő molekulák [8] 
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2.2 Foszfokolinok 

 A foszfokolinok (PC) egy eukarióta sejtmembrán fontos elemei. Felépítését tekintve, a 

többi lipidtől a fejcsoport különbözteti meg őket. [9] A fejcsoport egy aminoalkohol jellegű 

csoport, amely ikerionos tulajdonságot kölcsönöz a lipid molekulának, amit az amincsoport 

pozitív és a foszfát csoport negatív töltésjellege ad. Az, hogy az aminoalkohol csoportban a 

nitrogénhez 3 metilcsoport kapcsolódik, nagyobb térigényt jelent. Az OH csoport hiánya miatt, 

ez a típusú fejcsoport nem képes H-kötések kialakítására. A PC lipidek hidratáltsági foka 

nagyobb, mint pl. a megfelelő etanolamin (PE) lipideké. E három tulajdonság együttes hatása, 

hogy a PC kettősrétegben a lipid-lipid kölcsönhatás gyengébb, mint a PE rétegben, amit a közel 

20 °C fokkal alacsonyabb fázisátalakulási hőmérséklet is igazol, azonos szénatomszámú lipidek 

esetében. A lipidmolekulák alakja hengerrel közelíthető, ami az önrendeződéssel kialakuló 

réteges szerkezetnek kedvez.  

Biológiai jelentőségük abban rejlik, hogy az intracelluláris membrán stabil mátrixát 

alkotják, ezzel stabilizálva azt. Részt vesznek a membrán oldalnyomás szabályozásában is. A 

PC lipidek a fent felsorolt tulajdonságaik miatt kitűnően alkalmasak membránmodelleknek.  

2.3 A membránmodellek alkalmazott típusai 

 A membránok működésének, fizikai-kémiai tulajdonságainak vizsgálata hatalmas 

tudományterületet ölel fel, és több vizsgálati módszert foglal magába, amelyek egyaránt 

lehetnek optikai, spektroszkópiai, és egyéb műszeres módszerek. Ezen technikák 

kombinálásával összetett képet kaphatunk egy molekula membránnal való kölcsönhatásról, a 

membrán szerkezetről, fázisátalakulásról. A modellezés során szűkítéseket, egyszerűsítéseket, 

elhanyagolásokat teszünk annak érdekében, hogy bizonyos kérdésekre egyértelmű válaszokat 

kaphassunk. Egy ilyen modellezés, a paraméterek optimalizálását igényli, hiszen, a 

transzportfolyamatokat az élő szervezeten belül mind a hőmérséklet, pH, ionerősség, kémiai 

szerkezet meghatározza. [10] A modellezés kiindulópontja, általában egy jól megválasztott 

lipid/víz rendszer. A modellalkotás során a legegyszerűbb rendszerből indulunk ki, és haladunk 

a bonyolultabb felé. A kezdetekben vizsgálhatunk egyszerű lipid monoréteget, majd 

szimmetrikus kettősréteget, kevert lipid kettősréteget, beépíthetünk a kettősrétegbe koleszterin 

molekulákat, fehérjéket, szénhidrátokat, ezzel felépítve saját modellmembránunkat. A lipid 

kettősréteg modell lehet sík, határfelületen vagy szilárd hordozón kialakított réteg, illetve 

oldatban kialakított a sejthez hasonló alakzat, amelyet liposzómának nevezünk.  
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2.3.1 Langmuir monomolekuláris lipidfilm 

Az oldhatatlan monomolekuláris filmek történelme egészen az ókorig nyúlik vissza. 

Arisztotelész az ókori görög tudós és filozófus már feljegyezte megfigyeléseit, miszerint a szél 

által feltarajosodó vizet a hozzáöntött olaj lecsendesíti. A múlt században Agnes Pockels és 

Lord Rayleigh javasolták először, hogy a lipidfilm lehet monomolekuláris vastagságú, és Agnes 

Pockels bizonyította először, hogy a molekulák a felületre merőlegesen helyezkednek el. Az 

áttörést ezen a területen és a monomolekuláris filmek tanulmányozásának lehetőségét 1917-ben 

Langmuir által bemutatott új koncepciók jelentették.[11] 

A Langmuir-filmek előállításának alapvető felszerelése a Langmuir-filmmérleg néven 

ismertté vált eszköz. A Langmuir-mérleg fő része a szubfázist (pl. víz) tartó, inert anyagból (pl. 

Teflon) készült kád, amely nem szennyezi a szubfázist, tisztasága elengedhetetlen a filmmel 

való munkához. A készülék további fontos része egy felületi feszültség mérésére alkalmas 

szenzor, egy, esetlegesen két mozgatható gát, a gát pozícióját érzékelő detektor. A gát 

mozgatásával lehetőségünk van a vízfelszínen kialakított monomolekulás film összenyomására 

és a felületi film különböző komprimáltsága mellett, annak tanulmányozására.  

A film létrehozásakor a monomolekulás film anyagát a megfelelő szerves, illékony 

oldószerben (pl. kloroform) feloldjuk és az oldatot a szubfázis felületére terítjük. Az oldószer 

elpárolgását követően a molekulák a szubfázis felületén helyezkednek el. A megfelelő eloszlást 

számos tényező befolyásolja, köztük a filmet létrehozó molekula természete (részecske-

részecske kölcsönhatások), a szubfázis tulajdonságai (pH, ionerősség, hőmérséklet). 

A különböző, Langmuir-technikában is alkalmazott modellanyagok, mint a lipidek 

jellemzően az apoláris szénláncok miatt nem oldódnak vízben. A terítés és az oldalirányú 

összenyomás következtében keletkező monomolekulás film molekuláinak határfelületi 

orientációja a kapilláraktív anyagok viselkedéséhez hasonló módon írható le. A határfelületen 

való jelenlétük a szubfázis felületi feszültség csökkenését eredményezi, melynek mértéke a 

lipid felületi koncentrációjával arányosan változik. A lipidek határfelületi koncentrációjának 

növelése megvalósítható a felvitt anyag mennyiségének növelésével, ill. a határfelületen 

orientálódott molekulák összenyomásával is. A molekulák rendelkezésére álló terület (A) 

csökkentésével, az oldalnyomás nő (𝜋 / mN×m-1), amelynek számértéke a felületi feszültség 

csökkenésével egyenlő (𝛾0 − 𝛾, ahol 𝛾0 / mN×m-1 a tiszta szubfázis felületi feszültsége, míg 𝛾 

/ mN×m-1 a filmmel borított határfelületen mérhető felületi feszültség). [12] 

𝜋 =  𝛾0 − 𝛾                                                               (1) 
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 A molekulák felületi koncentrációjának növelése a gáz analóg állapotból a kondenzált 

folyadék állapoton keresztül a szilárd filmek kialakulásához vezethet. Az állapotok között a 

film tömörségében, molekuláris rendezettségben van különbség. Az oldalnyomás - terület 

(egyetlen molekulára jutó terület) izotermákból nyerhetünk információt azokról a 

változásokról, amelyek a filmrétegben, az összenyomás hatására, állandó hőmérsékleten 

bekövetkeznek. 

A lipidfilmek ilyen izotermája nagymértékben függ a lipid típusától (pl. alkil lánc 

hosszúsága, semleges vagy töltéssel rendelkező csoport). Évekkel ezelőtt Stallberg-Stenhagen 

és Stenhagen [13] kezdte el a lipid monorétegek ilyen vizsgálatát, majd a későbbiekben számos 

kutató igazolta az eredményeket az izotermák analízisének segítségével és egyéb technikákkal 

(pl. fluoreszcens mikroszkópia).  

Az izotermák felvételének módja, bármely kialakított lipid monoréteg esetében 

megegyezik. A vízfelszínre terített filmet összenyomjuk a kívánt oldalnyomásig olyan 

sebességgel, amely elegendően kicsi ahhoz, hogy bármilyen kinetikus hatást elkerüljünk, de 

ugyanakkor elegendően nagy ahhoz, hogy a kísérleti idő ne befolyásolja a mérést. Az első 

izoterma felvétele Agnes Pockels nevéhez fűződik (1891-től) [14], aki víztartóként egy 

négyszögletes ónkádat, míg a felületi feszültség mérésére egy a mérleghez erősített korongot 

alkalmazott. A mai készülékek korszerű anyagból készülnek, kialakításuk változatos, részben 

automatizált berendezések, amelyek újfajta méréseket, és filmek előállítását teszik lehetővé. 

Ugyanakkor a Pockels féle apparátussal meghatározott sztearinsav izotermája a mai 

ismeretekkel is korrektnek tekinthető. 

2.3.1.1 A DPPC monomolekuláris lipidfilm 

A dipalmitoil-foszfatidil-kolin (DPPC) a sejtmembránban a legnagyobb mennyiségben 

előforduló PC lipid. Két telített, 16 C atomból álló alkil láncokat tartalmaz.  

A DPPC oldalnyomás-terület (𝜋 − 𝐴) izotermájának felvételére a szétterítést követően 

23 °C fokon került sor, ahol az izoterma jellegzetes alakja figyelhető meg (2. ábra). A gáz 

analóg szakaszban kicsi a felületi koncentráció. Egyedi molekulák, ill. kisebb 

molekulatársulások „szigetek” találhatóak a vízfelszínen. Az egy molekulára eső terület 

csökkentésével, az oldalnyomás növekszik, a lipid molekulák a folyadék expandált (LE) fázisba 

mennek.  
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Ebben a fázisban nem figyelhető meg röntgen diffrakciós jel, feltételezhetően a 

molekulák fejcsoportja rendezetlen, és az egyes láncok konformációs különbségeket mutatnak.  

A további összenyomásra figyelhető meg az expandált folyadék-kondenzált folyadék (LE-LC) 

átmenet, amelyet az izotermán egy plató jelöl. Ez a plató nem minden esetben teljesen 

horizontális, amelyet különböző okokra vezetnek vissza, mint például a kisméretű 

aggregátumok vagy felületi micellák jelenléte. A két fázis közötti átmenettel járó 

entrópiaváltozás a következő képlettel fejezhető ki: 

∆𝑆 =  
𝑑𝜋t

𝑑𝑇
∆𝐴                                                            (2) 

ahol 𝜋t (T) az átmenet oldalnyomása.  A lipidfilm molekuláinak a kondenzált LC fázisba való 

jutásával egyre kevésbé lesz összenyomható a kialakított film. A további összenyomás 

eredménye a kollapszus (𝐴MC
 / nm2×molekula-1), amikor a monorétegnek 3 dimenziós 

tulajdonságai jelennek meg, mert a molekulák a felület fölé torlódnak. A molekuláris 

felületigény ebben a legtömörebb illeszkedésű állapotban, az izoterma „szilárd” monorétegre 

jellemző szakaszából határozható meg extrapolációval. [16] 

 A dipalmitoil-foszfatidil-kolin (DPPC), egy olyan lipid, mely a vízfelszínen a 

felületi koncentrációtól függően szigetes struktúrát mutat. A szigetek alakja mikroszkóppal 

megfigyelhető, lipidre specifikus. Ezeket a szerveződéseket doméneknek nevezzük. A DPPC 

monomolekuláris filmek ezen egységeinek (doméneinek) alakja karakterisztikus, bab, S-betű, 

vagy karéj formájú, amely formák eloszlása nagyon érzékeny a molekulasűrűségre, amiből arra 

következtethetünk, hogy a lipid monoréteg nem egy egyensúlyi rendszer. [17] Ugyanakkor 

megfigyelték, hogy elegendő időt (12 h) hagyva a lipidfilmnek a DPPC domének közel 

cirkulárissá alakulnak, és az egyes formák uralkodóvá válását befolyásolja az összenyomás 

2. ábra: DPPC oldalnyomás - terület izotermája a jellegzetes 
fázisátalakulások jelölésével és az ahhoz tartozó doménes szerkezettel [15] 
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sebessége és a mérési hőmérséklet is. A kísértekből kiderült az is, hogy a felületi feszültség 

csökkenés összefüggésbe hozható azzal, hogy mennyi időt hagyunk a DPPC lipidrétegnek a 

relaxációra. [18], [19] 

2.3.2 Lipid kettősréteg és a Langmuir-Blodgett/Schaefer technika 

 A Langmuir-filmmérleg a monomolekuláris filmek tanulmányozásán kívül hasznos 

eszköz arra, hogy amfipatikus molekulákból nagyfokú rendezettséget mutató, szerves 

multiréteget alakítsunk ki. [20] A technika Irving Langmuirról és Katharine Blodgettről [21] kapta 

a nevét, akik a módszert együtt dolgozták ki a XX. század 30’-as éveiben. 1965-től új lendületet 

kapott az LB-filmek előállítása és vizsgálata, amikor is Kuhn és Möbius [22] spektroszkópiai 

tulajdonságaikat tanulmányozta. Ettől kezdve megnövekedett az LB-filmek vizsgálatával és 

nanotechnológiai alkalmazásával foglalkozó kutatócsoportok száma.  

A technika kivitelezése során egy szilárd hordozót merítünk és húzunk ki a komprimált 

filmen keresztül, arra merőleges irányban. [23] A film egyidejű kompressziója biztosítja, hogy a 

lipid film oldalnyomása ne változzon a film átvitele során. Az oldalnyomás mérése a Wilhelmy-

lemez tenziometrikus módszerrel történik, egy elektromérleg segítségével, amely folyamatos 

összeköttetésben áll a számítógéppel, mely a gátak mozgatását is vezérli. Ezzel a 

mechanizmussal több 100 rétegből álló, rendezett szerkezetű multiréteg is kialakítható. Az LB 

depozíció általában a lipid film szilárd analóg állapotában történik, de még a kollapszus 

előidézése előtt. Ekkor az oldalnyomás elegendően nagy ahhoz, hogy a monorétegben a 

molekulák között erős vonzás álljon fenn, amely megakadályozza, hogy az átvitel alatt a 

monoréteg szétessen, és elősegíti, hogy az átvitt réteg homogén legyen. Az ehhez szükséges 

oldalnyomás a lipid típusának függvénye, és kísérletileg meghatározott érték. A kialakított 

monomolekuláris lipid film átvitelre alkalmas állapotának oldalnyomásáról a lipid film 

izotermájából nyerhetünk információt. 

 Ahhoz, hogy a kívánt LB-filmet építhessük fel, megfelelő hordozót kell választani. [24] 

Az első réteg áttapadása, orientációja határozza meg azt a módot, ahogy a további rétegek 

felépülnek. Amikor a szilárd szubsztrát hibrofil (pl. üveg, SiO2 ), az első réteg kialakításához a 

szilárd hordozót a szubfázisra merőleges irányból kell kihúzni a határfelületen kialakított filmen 

keresztül. Ekkor a szilárd felülethez a molekulák hidrofil fejcsoportjukkal kötődnek. Hidrofób 

felületű hordozóra az első (pl. grafit, szilícium lapka) réteg kialakulása a merőleges merítés 

során történik, ekkor a hordozó a felületi filmet felülről szakítja át. A felület polaritása miatt, 

ekkor a molekulák hidrofób alkil lánccukkal adszorbeálódnak. Az első réteg kialakítása után a 

felület polaritása a molekulák orientációja miatt megváltozik. A második réteg kialakításakor, 
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tehát azt az eljárást kell választani, amely a következő molekuláris réteg orientációjának 

megfelel. 

 Számos paraméter van, amely befolyásolja a kialakított réteg állapotát. A lipid 

természete, a szubfázis összetétele, a hőmérséklet, a gátak mozgatási sebessége, a szilárd 

hordozó felületi inhomogenitása, a monomolekuláris film határfelületen eltöltött ideje, 

doménszerveződés. 

A szilárd hordozón elkészített multiréteg kialakulásának sikere a transzfer aránnyal 

jellemezhető. Ez úgy definiálható, mint a monoréteg területében bekövetkezett csökkenés a 

depozíció során, és a szubsztrát területének aránya. A transzfer arány meghatározását, a modern 

automatizált filmhúzó berendezések végzik el az átvitel során. Az ideális transzferre ez az 

arányszám 1.  

𝑇𝑅 =  
a vízfelszínről állandó oldalnyomás mellett eltávozott monoréteg területe

a hordozó vízbe merített felülete
       (3) 

A Langmuir-Schaefer technika esetében a monomolekuláris réteg átvitele a szilárd 

hordozóra a fent leírt körülmények mellett történik, azzal a különbséggel az LB depozícióhoz 

képest, hogy a hordozó a határfelülethez képest párhuzamosan helyezkedik el, és így közelíti 

meg a szétterített monomolekuláris réteget. Ezt a technikát LB-technikára kevésbé alkalmas 

merev filmek átvitelére dolgozták ki, de a technika kevésbé terjedt el. 

2.4 Felületaktív anyagok és biológiai aktivitásuk 
 A felületaktív anyagok fontos komponensei a mosó- és tisztítószereknek, 

emellett számos terápiás, kozmetikai és mezőgazdasági készítményben megtalálhatóak. Az 

utóbbi években, ezen anyagok olyan kísérletekben kerültek előtérbe, amelyek során a 

gyógyszerhatóanyagok bőrön keresztüli permeációs képességének elősegítése volt a cél. Az 

ilyen típusú gyógyszermolekulák felhasználásának korlátját a penetrációval szemben biológiai 

gátként szolgáló bőr és az ahhoz kapcsolódó irharéteg, zsírréteg jelenti. A felületaktív 

3. ábra Langmuir-Blodgett technika [25] 
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anyagoknak számos különböző típusú biológiai membránnal van kölcsönhatása, amely ezen 

biológiai gátak esetében a permeációs tulajdonságokat befolyásolja, szerepük van például az 

irha- és zsírréteg lipidjeinek szolubilizációjában is. [26] 

A felületaktív anyagok amfipatikus molekulák, amelyek rendelkeznek poláris, hidrofil 

fejcsoporttal és apoláris, hidrofób telített vagy telítetlen alkil lánccal. [27] Amfipatikus 

tulajdonságuknak köszönhetően önrendeződésre képesek. A kritikus micellaképződési 

koncentrációjuknak megfelelő koncentráció érték felett az oldatban micellákat alkotnak. 

Levegő/víz határfelületen, a megfelelő polaritású fázisok irányába orientálódva 

adszorbeálódnak. Az adszorpció során, a határfelületen kialakított monoréteg hatására a tiszta 

szubfáziséhoz képest csökkentik a felületi feszültséget. Micelláris formában képesek apoláris 

anyagokat szolubilizálni a micella hidrofób belsejében. 

A csoportosításuk jellemzően a poláris fejcsoport természete szerint történik. 

Az anionos tenzidek poláris fejcsoportjának vízben való disszociációja során negatív 

töltésű ion és pozitív töltést hordozó alkil lánc jön létre. Anionos tenzidek az allil karboxilátok, 

szulfátok, szulfonátok és foszfát-észterek. A nem-ionos, vagy semleges tenzidek nem 

ionizálódnak vízben való oldáskor, és a poláros fejcsoport nem disszociábilis csoport, hanem 

pl. alkohol, fenol, éter, észter, amid. A kritikus micellaképződési koncentrációjuk általában 

kisebb, mint a megfelelő n-alkil ionos tenzideké. A kationos tenzidek ionizációja során a tenzid 

alkil lánca kapja a pozitív töltést, míg az ellenion negatív töltésű. Általában a heteroatom 

tartalmú poláros csoporttal rendelkeznek. Az ikerionos tenzidek mind anionos, mind kationos 

disszociációs formában képesek létezni, vagyis amfoterek, amelyek lehetnek például 

természetes foszfolipidek, aminosavak.  

A tenzidek biológiai aktivitása több hatásmechanizmushoz is köthető. 

Felületaktivitásuk révén képesek a határfelületi rétegekben felhalmozódni, így csökkentve a 

felületi feszültséget. A határfelületi rétegekben való felhalmozódás során amfipatikus 

jellegüknek köszönhetően egyszerre vehetnek részt hidrofil és hidrofób kölcsönhatásokban, 

melyek kedvező vagy éppen nem kívánatos koncentrációfüggő effektusokhoz vezetnek lipid, 

fehérje tartalmú biológiai gátakban, hordozókban, membránokban. Kötődhetnek fehérjékhez, 

előidézve ezzel a fehérje denaturációját, csökkenthetik a lipidek rendezettségét a biológiai 

membránokban és szolubilizálhatják azokat roncsolva ezzel a sejtszerkezetet. A lipidek 

esetében tapasztalható még emulgeáló hatás, és a membránfluiditás növelése. [28] 

A fenti molekuláris kölcsönhatások az elő szervezetben irritációhoz, gyulladásos 

tüneteket, stb. vezethetnek. Általában elmondható, hogy a leggyengébb irritációs hatást a nem-

ionos tenzidek mutatják. 
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2.4.1 A kationos felületaktív anyagok jelentősége 

 A tudomány számos területén nagy érdeklődéssel fordulnak a polikationok irányába, 

úgy, mint szintetikus polimerek vagy szerves, szervetlen komponenssel funkcionalizált 

polimerek.[29] Függetlenül a szerkezeti tulajdonságoktól minden kationos amfipatikus molekula 

antimikrobális tulajdonságú, egyedi hatásmechanizmussal. A hatásmechanizmus a kationos 

fejcsoport elektrosztatikus kölcsönhatásához köthető a lipid kettősréteg aszimmetrikus 

lipidösszetételéből adódó negatív töltésével, majd a beépülést követően a lipid molekulák alkil 

láncával kialakuló van der Waals kölcsönhatással. Nem csak a tudományos érdeklődés jelentős 

e molekulák iránt, de az ipari felhasználásuk is széleskörű, fertőtlenítő szerként, antimikrobális 

bevonatok, génterápiás vektorok, antibiotikumok, kozmetikai permeációs anyagok aktív 

kompnenseként. 

 A polietilénimin, PEI, etilénimin egységekből felépülő lineáris vagy elágazó szerkezetű 

kationos polimer. A láncvégeken primer, a láncban szekunder, az alegységekben tercier amin 

csoportokat tartalmaz. Ionizáltsági foka széles pH tartományban változtatható. Génterápiában 

való alkalmazására az ad lehetőséget, hogy a DNS-sel komplexet (poliplex) képez.[30] 

Ugyanakkor a PEI alkalmazását korlátozza, hogy biológiai rendszerekben citotoxicitással 

rendelkezik, amelynek mechanizmusa igen összetett, de az antimikrobális tulajdonság miatt 

kedvező kiindulási anyag baktériumölő, gombaölő, vírusölő módosított makromolekulák 

tervezésékor.  

 Az ELTE Nanoszerkezeti és Határfelületek Laboratóriuma és az Aacheni Egyetem 

kutatócsoportjának együttműködésében hiperelágazásos PEI molekula módosításával 

létrehoztak egy új kationos, amfipatikus makromolekula sorozatot, amely kvaterner ammónium 

kationos csoportokat és változó hosszúságú alkil láncokat tartalmazott (PEI-QI-A(n-szénatom)-

J). [31] Az így kialakított molekuláknak különböző módszerekkel vizsgálták az antibakteriális 

aktivitását. A módosítás következtében a PEI kationos tulajdonságához társult a hidrofób hatás 

növekedése, amely a lipid rétegbe való penetráció hatékonyságát is növelte. Az alkil láncok 

hosszának változtatásával a hemolitikus (toxikus) hatás nem lineárisan változott, megfigyelhető 

volt egy optimum a n=12 alkil lánc esetében. A fluoreszcens kísérletek bizonyították, hogy a 

szerkezet, a láncok orientálódása és a hidrofób/hidrofil részek aránya nagymértékben 

hozzájárul az optimális hatás eléréséhez. A PEI mellett számos más polikation is szerepet 

kapott a kutatásokban, úgy, mint funkcionalizált poli(metil-metakrilát), poli(4-vinil-N-

hexilpiridínium-bromid). [32],  [33], [34] 

 Igazolt, hogy az ilyen anyagok antimikrobális tulajdonsága a kationos tulajdonsághoz 

köthető. [35] A felületaktív anyagok családjában több különböző vegyület is megtalálható, amely 
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modellként használható egyszerű felépítése és töltése miatt. Ilyen molekulák a kationos 

kvaterner ammónium bromidok is. A vegyületcsalád segítségével a töltések határfelületi 

felhalmozódásának hatása, a hidrofób effektus változásának hatása is nyomon követhető. A 

hatásmechanizmus ezen egyszerű molekulák esetében várhatóan jól felderíthető. Ezek után 

pedig felhasználható a különböző polikationok módosítására, majd azok vizsgálata után az 

egyszerű modellrendszer jól használható a különböző kationos, makromolekuláris rendszerek 

viselkedésének az értelmezésében. 

2.4.2 Kationos n-alkil-trimetil-ammónium-bromidok biológiai aktivitása 

 Ahogy azt publikációk sora mutatja a felületaktív anyagok tulajdonságaikhoz 

mérten (alkil lánc hossza, fejcsoport töltése, szerkezet, konformáció) eltérő módón 

befolyásolják a membrántulajdonságokat (fluiditás, diffúzió, stb.) és hatolnak be a 

membránokba, alakítják a lipidmodell szerkezetét. A vizsgálatok irányultsága többféle és 

többrétű is lehet. A lipidekkel, mint biológiai membránokkal való kölcsönhatás mutathat 

membrán-összetételtől való függést, időfüggést, a lipidmolekulák flip-flop, laterális és 

keresztirányú mozgásának befolyásoló hatását, tenzid koncentrációtól való függést, 

lipidmodellek (monoréteg, kettősréteg, vezikula, multiréteg, stb.) formájától való függést. 

Nyomon követhető a hőmérséklet és az ehhez szorosan kapcsolódó lipid fluid-gél 

állapotváltozás, a pH és egyéb fizikai paraméterek változtatásának hatása. 

Az egyik kísérleti elrendezés, amikor a lipidből (DPPC) a vízfelszínen vékony réteget 

hoznak létre, majd a vízbe juttatott kationos tenziddel (DTAB) való kölcsönhatást az izoterma 

felvételével tanulmányozzák. [36] Az izoterma a penetrációs ∆𝜋 tartománynak megfelelő 1-2 

mN×m-1 oldalnyomás tartományból indul, ezzel jelezve, hogy a felületaktív anyag a 

határfelületen van, majd a nagyobb oldalnyomás tartományban eléri a tiszta DPPC izotermának 

megfelelő molekuláris helyigényt, vagyis a két izoterma végszaka egybe esik. A kevert rétegből 

felvett izoterma is mutatja a jellegzetes platót, bár az sokkal szélesebb tartományt ölel fel. A 

kevert réteg izotermája kompressziós szakaszának változása a gátak összenyomásának hatására 

azt mutatja, hogy a rétegből a tenzid eltűnik, vagy kiszorul a lipid rétegből. Az, hogy az 

izoterma expanziós szakasza a tiszta DPPC izotermának megfelelően alakul szintén a 

deszorpciós jelenségéhez köthető. Az izotermára emellett jellemző, hogy a tiszta DPPC filmhez 

képest nagyobb hiszterézist mutat. A kevert réteg izotermáján megfigyelték a lipid domének 

alakváltozását is. A kompressziós szakaszban a tiszta DPPC doménekhez, vagyis a jellegzetes 

babszem, S alakhoz képest felhő formájút domének jelentek meg, és a nagyobb 
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oldalnyomásokon már a doménes szerkezet is eltűnt, vagyis a film összefüggő, homogén 

réteggé vált.  

Egy másik kísérletsorozatban vizsgálták DTAB, TTAB, és CTAB tenzidek határfelületi 

lipid monoréteggel való kölcsönhatását, IRRAS technikával, a szubfázishoz adott koncentráció 

függvényében.[37] A szubfázisban a tenzidkoncentráció 1, 3, 5, 7, és 10 mM volt. A kölcsönhatás 

vizsgálatához a lipid filmet Langmuir-filmmérlegben hozták létre. A tenzidoldat szubfázisba 

való injektálását követően, minden esetben éles oldalnyomás-növekedést figyeltek meg. Ezt az 

effektus a tenzidmolekuláknak a felületre történő gyors adszorpciója okozza. Az idő 

előrehaladtával a szubfázis felületén a dinamikus adszorpciós folyamat következtében a 

tenzidmolekulák száma folyamatosan változott, egészen a dinamikus egyensúly eléréséig, mely 

az oldalnyomás időben történő csökkenése és stabilizálódása révén volt nyomom követhető. A 

másik magyarázat az oldalnyomás ilyen jellegű változására, a határfelületen bekövetkező 

tenzidaggregáció, amely felületi micellák kialakulásához vezet, amelyek lemez- vagy szalag 

alakkal rendelkeznek, és bennük az alkil láncok párhuzamosak a vízfelszínnel. A tenzidek többi 

típusához képest, a dinamikus egyensúly kialakulása több időt vesz igénybe, amely még inkább 

lassítható só hozzáadásával.  

Az IRRAS kísérletben a szimmetrikus és antiszimmetrikus metilén nyújtást 2925 cm-1 

és 2850 cm-1 hullámszámon illetve, az OH nyújtást 3600 cm-1 hullámszámon követték nyomon. 

A koncentráció növekedésével a csúcsok intenzitása is nőtt, majd a maximum intenzitást 5 mM 

koncentrációnál érték el, ami cmc értéknél kisebb. A cmc felett az intenzitás kismértékű 

csökkenését tapasztalták (8,5 mM). A rétegvastagság növekedése is megfigyelhető volt a 

koncentráció növekedésével. Az OH csúcs intenzitásában bekövetkező változás a felületi 

molekulák orientációváltozásából ered. Az alkil lánc hosszától való függés megmutatta, hogy 

a hosszabb alkil láncú molekulák nagyobb rendezettséget mutatnak az adszorpció kezdetétől. 

Szintén Langmuir-technikával hoztak létre ikerionos dimirisztil-foszfatidil-kolin (DMPC) és 

anionos deuterált dimirisztil-foszfatidil-glicerin nátriumsó (DMPG) lipidekből monoréteget. 

Az IRRAS kísérletek segítségével határozták meg a tenzid megoszlási koefficiensét a 

monorétegben. Ez az érték mindkét lipidréteg esetében csökkent, az oldalnyomás 

növekedésével. Ugyanakkor az érték az anionos lipid esetében nagyobb volt, mint az ikerionos 

lipidnél, amelyet az elektrosztatikus kölcsönhatásnak tulajdonítanak. A megoszlási koefficiens 

csökkenése az oldalnyomással a DMPG és a DMPC esetében is elektrosztatikus 

kölcsönhatásból ered. A negatív lipidnél a töltés egyre jobban kompenzálódik, és így csökken 

az elektrosztatikus kölcsönhatás, míg az ikerionos esetben a határfület pozitív töltést kap, amely 

szintén nem kedvez a tenzid lipid rétegbe való jutásának. Megjegyzendő, hogy az oldalnyomás 
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növekedés itt nem a lipidfilm összenyomásnak, hanem a tenzid szubfázisbeli koncentrációjának 

növekedésének köszönhető. A hidrofób kölcsönhatás miatt a hosszabb alkil láncú tenzid jobban 

penetrál a monorétegekbe. 

Differenciális pásztázó kalorimetria (DSC) módszerrel több kísérletben is nyomon 

követték ammónium bromidok hatását a lipid kettősrétegek fázisátalakulási hőmérsékletére. [38] 

Megfigyelték, hogy a kationos tenzideknek nagyobb affinitása van a folyadék-kristályos 

állapotú membránhoz és az affinitás a tenzid alkil lánc hosszától való függést mutat. 

Ugyanakkor a lipid-tenzid kölcsönhatás a szilárd-gél állapotban erősebb, és az alkil lánctól való 

függés még erőteljesebben jelentkezik. A kísérletben alkalmazott lipidek fázisátalakulási 

hőmérséklete a tenzid koncentrációval folyamatosan csökkent. Ehhez az effektushoz hosszabb 

alkil láncú lipid esetében hosszabb alkil láncú tenzidre volt szükség.  

2.5 Kísérleti módszerek kationos tenzid-lipid kölcsönhatás vizsgálatára 

 A vizsgálati módszert a rendelkezésre álló műszerpark mellett a lipid modellmembrán 

határozhatja meg. Számos technikát lehet alkalmazni úgy, mint NMR spektroszkópia, 

Langmuir-technika, összegfrekvencia-keltési spektroszkópia, kisszögű röntgenszórás, 

infravörös méréstechnika, kalorimetriás módszereket, kvarckristály mikromérleg, amelyekkel 

gyakran egymást kiegészítő információkat kaphatunk.  

A következő fejezetben az általam felhasznált kísérleti módszereket és a lipid-tenzid 

kölcsönhatás elméleti leírásait szeretném bemutatni. 

2.5.1 Penetrációs kísérletek 

 Penetrációs mérések végzése során különböző amfipatikus molekulák membránnal való 

kölcsönhatását tanulmányozzuk. Ehhez a Langmuir-filmmérlegben létrehozott monoréteghez 

injektáljuk a vizsgálandó anyagok megfelelő oldószerben elkészített oldatát. Az injektálást 

követően a kölcsönhatás erősségének mértékétől függően, az amfipatikus molekula felületen 

történő adszorpciója miatt, a felületi feszültség csökkenését tapasztaljuk. A maximális 

csökkenést megfigyelve a kiindulási felületi feszültséghez képest megkapjuk a penetrációs 

küszöb felületi feszültségét, amivel jellemezhetjük a lipidmembránba behatolt molekulák 

penetrációs hatékonyságát. Ebből nyilvánvalóan következik, hogy minél nagyobb a felületi 

feszültségben tapasztalt változás, annál nagyobb a penetráció hatékonysága.  
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2.5.1.1 Termodinamikai modellek 

 A Gibbs adszorpciós egyenlet monorétegbe történő penetrációra nézve, két komponensű 

rendszerben a következő alakban írható fel, figyelembe véve, hogy híg oldatok esetében az 

aktivitás a koncentrációval jól közelíthető: 

∆𝜋 = 𝑅𝑇ΓM𝑑 ln 𝜆M + 𝑅𝑇𝛤S 𝑑 ln 𝜆S =  (
1

�̂�M
)  𝑑 ln 𝜆M +  Ψ 𝛤S𝑑 ln 𝑚c              (4) 

ahol ∆𝜋 az oldalnyomás-változás, 𝜆𝑖 a komponensek abszolút aktivitása, �̂�M a monoréteget 

alkotó komponens molekuláris területigénye, Ψ az ellenion adszorpciót figyelembe vevő 

tag, 𝑚c a szubfázis beli anyag molalitása, 𝛤S  a penetráló anyag felületi koncentrációja. 1

�̂�M
  a 

monoréteg képző komponens felületi koncentrációja, 𝛤M . Pethica (1955) az egyenlet első 

módosításával definiálta a penetráló anyagnak felületi koncentrációját: 

𝛤S =  
1

Ψ𝑅𝑇
(1 −

𝐴M̅̅ ̅̅̅

�̂�M
) (

𝑑𝜋s

𝑑 ln 𝑚s
)

𝑇,𝑝,�̂�M

                                       (5) 

ahol 𝛤S  a penetráló anyag felületi koncentrációja, 𝜋s a penetráció végén kialakult kevert réteg 

oldalnyomása, 𝐴M
̅̅ ̅̅  pedig a monorétegnek az ezen az oldalnyomáson mérhető parciális 

molekuláris területigénye. A Petchica által felállított egyenlet (később igazoltan) csak a telített 

adszorpció tartományában ad megfelelő eredményt a felületi koncentráció számítására. Később 

Motomura (1982) integrális formulát vezetett be a számításra, amely esetben, amint azt Hall 

bemutatta a referenciapont megválasztása vezetett nehézségekhez. 

𝛤S =  𝛤S 
0 −

𝑚s

Ψ𝑅𝑇�̂�𝑀
∫ (

𝑑∆𝜋

𝑑𝑚s
)

𝑇,𝑝,�̂�𝑀

𝑑 �̂�M
∞

�̂�M
                                 (6) 

ahol ∆𝜋 =  𝜋(𝐶s,  𝛤M) −  𝜋(𝐶s = 0, 𝛤M). Az integrált ki kell szélesíteni addig a molekuláris 

területigény tartományig, amíg a monoréteg okozta hatás a rendszerben elhanyagolhatóvá válik 

(nagy felület, nagy molekuláris területigény). A későbbiekben Magalhaes, Oliveira (1991) 

módosítására az integrál alsó határa a monoréteg kollapszusának felelt meg, amely esetében 

feltételezzük, hogy a szubfázisbeli anyag felületi koncentrációja nulla. 

𝛤S =  
1

2𝑅𝑇�̅�M
∫ (

𝑑𝜋

𝑑 ln 𝑚s
)

𝑇,𝑝,�̂�M

𝑑 �̂�M
�̂�M

�̂�Mc
                                     (7) 

Ezek a definíciók a monoréteg egyensúlyi oldalnyomás-terület izotermájának és a monoréteg-

penetráló anyag egyensúlyi oldalnyomás-terület izotermájának mérését igénylik. Az ilyen 

izotermák felvételének során, úgy járnak el, hogy lépésenkénti kompresszió mellett, minden 
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lépésköz után elegendő időt hagynak a rendszernek az egyensúlyi állapot eléréséhez. Az ilyen 

jellegű izotermákat kvázi-egyensúlyi izotermáknak nevezzük. 

A Gibbs adszorpciós egyenletből, a szubfázisbeli anyag adszorpciójára tiszta felületen: 
1

Ψ𝑅𝑇
(

𝑑𝜋s
0

𝑑 ln 𝑐s
)

𝑇,𝑝,�̂�M→+∞
= 𝛤S 

0.                                         (8) 

Mindemellett definiálható még, 𝜋s
0 =  𝛾0 − 𝛾s, a felületi feszültségek különbsége. S és M 

rendre a penetráló anyagra és a monorétegre vonatkozó indexek. [39], [40], [41], [42] 

2.5.1.2 Izoterma modell szerinti megközelítés 

 Sekhar Sundaram és Kathleen J. Stebe [43] a felületaktív anyagok penetrációs 

viselkedésének értelmezésére kidolgozott egy elméletet, amelynek alapja az, hogy az 

egyensúlyi oldalnyomás a penetráció során a Gibbs adszorpciós egyenletekből származtatható, 

az adszorpciós izoterma, amely a tenzid felületaktivitást leírja a monoréteggel borított 

határfelületen ismert. Ez a megközelítés nagyban különbözött a többi felállított elméleti 

modelltől, melyek az oldalnyomás-molekuláris területigény görbék meredekségének 

illesztéssel történő meghatározásán alapszanak. Alapvetően kétféle modellt vettek figyelembe 

az adszorpciós viselkedés alapján, az egyik a Langmuir modell, a másik pedig a Frumkin 

modell, de a Frumkin modellen belül további felbontást is lehet alkalmazni. A modell az 

elektrosztatikus hozzájárulásban különbözik egymástól. A nem ideális kölcsönhatás esetében 

az oldalnyomás-növekedés lehet nagyobb, mint azt a felületaktivitásból várnánk, a nem ideális 

kohezív-repulzív kölcsönhatás révén, ami nagyobb mértékű adszorpciót és nagyobb 

oldalnyomást eredményez.  

 Ebben a munkában Sundaram és Stebe az oldalnyomás-növekedést az adszorpciós 

izoterma ismeretében, úgy definiálta: 

∆𝜋 =  𝜋(𝐶2, Γ1) − 𝜋(𝐶2 = 0, Γ1).                                        (9) 

 Definiáljuk a parciális felületi borítottságot (xi), mint a maximális és az aktuális felületi 

koncentráció hányadosa az i-edik komponensre nézve: 

𝑥i =  Γi Γi,∞⁄ .                                                           (10) 

Langmuir adszorpció 

 A Langmuir típusú adszorpció izoterma egyenlete, a felületi koncentrációkkal kifejezve, 

ahol K az adszorpció egyensúlyi állandója: 

𝐾𝑐 =  
Γ

Γmax−Γ
.                                                       (11) 

Sundaram és Stebe szerint az oldalnyomás-növekedés: 
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∆𝜋 =  −𝑅𝑇Γ2,∞ [𝑙𝑛 (1 −
𝑥2

1−𝑥1
) − 𝐾1𝑥1𝑥2 −

𝐾2

2
𝑥2

2]                          (12) 

ahol 𝐾1 és 𝐾2 a megfelelő kölcsönhatási paraméterek és Γ2,∞ a tenzid felületaktivitásából 

számítható mennyiség. A Langmuir izoterma esetben a két kölcsönhatási paraméter zero értéket 

vesz fel, így az oldalnyomás egyenlet egyenlet:  

∆𝜋 =  −𝑅𝑇Γ2,∞ [𝑙𝑛 (1 −
𝑥2

1−𝑥1
)]                                       (13) 

alakra változik, míg az izoterma leírható: 
𝑥2

1−𝑥1
=  

𝑘

𝑘+1
.                                                      (14) 

Ebben az egyenletben k szintén a felületaktivitásból számolható, koncentrációval arányos 

mennyiség: 

∆𝜋 =  𝛾0 − 𝛾 = 𝑅𝑇Γ2,∞ 𝑙𝑛[1 + 𝑘].                                   (15) 

Frumkin adszorpció 

 A nem ideális kölcsönhatási modell esetében a két kölcsönhatási paraméter 0-tól 

különböző értéket vesz fel. 

1. táblázat: Frumkin adszorpciós izotermák lehetséges típusai 

Típus 
jelölése Kölcsönhatás ∆𝜋 egyenlet izoterma 

A 1-2 vonzás −𝑅𝑇Γ2,∞ [𝑙𝑛 (1 −
𝑥2

1 − 𝑥1
) − 𝐾1𝑥1𝑥2] 

𝑥2

1 − 𝑥1
− 

𝑘

𝑘 + 𝑒𝐾1𝑥1
 

B 1-2 taszítás −𝑅𝑇Γ2,∞ [𝑙𝑛 (1 −
𝑥2

1 − 𝑥1
) − 𝐾1𝑥1𝑥2] 𝑥2

1 − 𝑥1
− 

𝑘

𝑘 + 𝑒𝐾1𝑥1
 

C 2-2 kölcsönhatás −𝑅𝑇Γ2,∞ [𝑙𝑛 (1 −
𝑥2

1 − 𝑥1
) −

𝐾2

2
𝑥2

2] 𝑥2

1 − 𝑥1
−  

𝑘

𝑘 + 𝑒𝑘2𝑥2
 

D 1-2 és 2-2 
együttesen −𝑅𝑇Γ2,∞ [𝑙𝑛 (1 −

𝑥2

1 − 𝑥1
) − 𝐾1𝑥1𝑥2 −

𝐾2

2
𝑥2

2] 
𝑥2

1 − 𝑥1
− 

𝑘

𝑘 + 𝑒𝐾1𝑥1+𝐾2𝑥2
 

 

 A kölcsönhatás vizsgálatához az oldalnyomás-növekedést k függvényében ábrázoljuk. 

A Langmuir esetben egyértelmű növekedés tapasztalható, ahogy a koncentráció növekszik, és 

a görbék a monoréteg felületi borítottságának függvényében nem mutatnak eltolódást. A nem 

ideális, Frumkin esetben a görbék eltolódnak a különböző borítottság értékeke függvényében. 

1-2 vonzás esetében az oldalnyomás-növekedés a lipid növekvő felületi borítottságának 

megfelelően nagyobb, míg 1-2 taszításnál a görbék sorrendje fordított, a tömörebb illeszkedésű 

monorétegbe kevesebb molekula épül be. A 2-2 vonzás esetében a görbék sorrendje az 1-2 

taszítással azonos a ∆𝜋 vs. k ábrázolásban, míg 2-2 taszításnál az 1-2 vonzással egyezik meg a 

sorrend. A különbséget a görbék y tengely menti távolsága mutatja. A tenzid kölcsönhatás 

esetében a görbék közelebb esnek egymáshoz. Ha a rendszerben 1-2 és 2-2 kölcsönhatás is 
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szerepet játszik, a lehetőség tárháza jóval megnő. Az egyenletek felírásakor figyelembe kell 

venni az egyes hozzájárulások súlyozottságát is.  

2.5.2 Összegfrekvencia-keltési spektroszkópia 

  Összegfrekvencia-keltési spektroszkópiával fluid vagy szilárd/folyadék határfelületi 

rétegek spektroszkópiai vizsgálata is lehetséges.[44] A szokásos jelölése SFG: sum frequency 

generation. Az SFG jel alapján információt kapunk az egyes atomcsoportok relatív és abszolút 

felületi orientációjáról. Jól alkalmazható katalitikus folyamatok, molekula adszorpció nyomon 

követésére. Lipid rétegek esetében az all-transz állású alkil láncokban lévő metiléncsoportok a 

lokális centroszimmetria miatt nem detektálhatóak. Ha ettől valamilyen okból eltérés van, akkor 

a metiléncsoport „láthatóvá” válik, az ilyen hibahelyeket gauche-hibahelyeknek nevezzük. 

Konformációs viszonyok vizsgálatára a kapott intenzitás-spektrum metil és metilén 

csúcsarányainak analíziséből kapunk a molekuláris rendezettségre nézve információt. 

 Shuji Ye és munkatársai alameticin fehérje kölcsönhatását vizsgálták modell 

membránnal.[45] A lipid kettősréteget CaF2 hordozó felületén alakították ki deuterált d-DMPC 

és normál DMPC rétegből, Langmuir-Blodgett és Shaefer technika segítségével. A 

kísérletekben a kettősréteg víz alatt volt, és a párolgásból származó vízveszteséget a hosszabb 

idejű mérések esetén pótolták. A kölcsönhatás vizsgálatára az alameticin metanolos oldatát 

injektálták a kettősréteg alá. A kísérleteket szobahőmérsékleten végezték, két polarizációban az 

ssp és ppp-ben. A membránba történő behatolást követően a két polarizációban felvett 

spektrumban 1635 és 1662 cm-1 hullámhosszon figyeltek meg csúcsokat, amelyek az amid I 

csúcsok. Az 1662 cm-1-nél érzékelhető csúcs frekvenciája nagyobb, mint az az oldatos vagy 

monorétegbe behatolt alameticin esetében tapasztalható. A nagyobb frekvencia arra utal, hogy 

a fehérje konformációja a kettősrétegben 310-helikális konformáció, amely α-hélixhez 

kapcsolódik. A kisebb frekvencián lévő, 1635 cm-1 csúcsot is a 310-helikális konformáció 

jeleként azonosítják. 

 Kiss É. és Keszthelyi T. tuberkulózis elleni peptid konjugátum lipiddel való 

kölcsönhatását vizsgálták összegfrekvencia-keltési spektroszkópiával.[46] A kölcsönhatás 

jellemzéséhez két típusú kísérletet végeztek el Langmuir-filmmérlegben, melyekhez a 

spektroszkópiai megfigyelés is társult. Az első kísérletben a Langmuir-filmmérleg kísérleti 

berendezésben előállított lipid monoréteget kompresszálták, majd a szubfázisba injektálták a 

peptid konjugátumot. A második kísérleteben a peptid konjugátumot már tartalmazó szubfázis 

felületén hozták létre a lipid monoréteget. A spektroszkópiai módszerrel felderíthető volt a lipid 

monoréteg molekuláris rendezettségében bekövetkező változás a peptid konjugátum hatására. 
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Mind a két kísérleti módszerben erős kohezív kölcsönhatást tapasztaltak a lipid-peptid 

konjugátum között, amely a határfelületi lipid film molekuláris rendezettségét növelte. A két 

kísérlet közül a nagyobb molekuláris rendezettség a második típus esetén volt tapasztalható. 

Christopher W. Avery és munkatársai[47] kísérleteket végeztek szintetikus, 

antimikrobális polimerek lipid kettősréteggel történő kölcsönhatásának vizsgálatára. A 

különböző polimerek esetében meghatározták azon koncentrációértéket, amelynél a lipid réteg 

roncsolódott. A kísérletekhez CaF2 szubsztráton hoztak létre kettősréteget deuterált és normál 

DPPG lipidmolekulákból. Az SFG eredmények alapján megfigyelték, hogy az oldalláncban a 

funkciós csoport nélküli 0R és metil csoportot tartalmazó 33Me amfipatikus random 

kopolimerek nem hatolnak be a lipid kettősrétegbe. Ezzel szemben a benzil csoporttal 

módosított 11Bz egy szélesebb koncentrációtartományban behatol a lipid kettősrétegbe, és a 

merev rendezettséget megbontja, akár még helyettesíti is a lipid molekulákat. Ez a 2070 cm-1 –

nél jelentkező CD3 szimmetrikus nyújtási jelének csökkenésében mutatkozik meg.  

 A lipidek fázisátalakulása szintén nyomon követhető SFG technikával. Jin Liu és John 

C. Conboy [48] vizsgálták DPPC, DHPC, DSPC lipidekből szilika/D2O határfelületen kialakított 

kettősrétegek fázisátalakulását a hőmérséklet függvényében. Összesen 5 C-H nyújtási módot 

figyeltek meg. 2848 cm-1, 2875 cm-1 és 2935 cm-1 hullámszámokon a CH2 szimmetrikus 

nyújtása, a CH3 szimmetrikus nyújtása és a CH3 Fermi rezonancia jele észlelhető. 2974 cm-1-

nél centralizálódik a CH3 antiszimmetrikus nyújtásának és a kolin fejcsoport CH3 csoportja 

szimmetrikus nyújtásának a kombinációja. A hőmérséklet növelésével kismértékű intenzitás 

csökkenés tapasztalható a CH2 szimmetrikus nyújtásnak megfelelő csúcson, amely ahhoz 

köthető, hogy az LC fázisban több gauche hibahely jelenik meg, mint a gél fázisban. A 

legjelentősebb változást a spektrumban a CH3 szimmetrikus nyújtás, 2875 cm-1 csúcsán látható. 

A gél fázisban a rendezett molekuláris állapotnak megfelelően az SFG jel gyenge, de ahogy a 

lipidréteg keresztül megy a fázisátalakuláson a jel erősödik. Ez kétféleképpen történhet meg, 

az egyik, hogy a mindkét rétegben egyszerre történő diszlokáció a lokális szimmetria 

megtöréséhez vezet, míg a másik lehetőség, hogy az átalakulás rétegenként megy végbe.  

 A kettősréteggel történő munkát, különösen vegyes rétegek esetében megnehezíti a 

lipidek flip-flop mozgása, amely a lipid molekulák rétegek közötti cserélődését jelenti. Jin Liu 

és John C. Conboy[49] szilka/D2O határfelületen kialakított DSPC/d83-DSPC lipid 

kettősrétegben lejátszódó flip-flop effektus hőmérsékletfüggését vizsgálták. A terminális CH3 

szimmetrikus nyújtás intenzitásváltozását az idő függvényében mérték különböző 

hőmérsékleten. A DSPC koncentrációja a felső rétegben nő az alsó réteg rovására, ezzel 

csökkentve a lipid kettősréteg aszimmetriáját és a CH3 szimmetrikus nyújtás intenzitását. Az 
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intenzitás az idő előrehaladtával csökken, és a csökkenés mértéke nagymértékben függ az adott 

hőmérséklettől. A minimális SFG jel az egyensúlyban mérhető, amikor is a kettősréteg két 

rétegében a DSPC előfordulása 50-50%-os. Míg a mérések során tapasztalt effektus 25 °C-on 

akár 18 napot is igénybe vehet, addig a fázis átalakulási hőmérséklet felett mindössze 30 perc.  

2.5.2.1 A flip-flop effektus követése a lipid kettősrétegben SFG spektroszkópiával  

 Lipidekre nézve a terminális 

metilcsoport szimmetrikus nyújtási rezgése 

kifejezhető a lipidpopuláció különbségével a 

felső(T) és az alsó(B) lipidrétegben.[50] A 

populációkülönbség abszolútértéke pedig a 

metilcsoport szimmetrikus nyújtási 

rezgéséhez rendelhető csúcs intenzitásának: 

𝐼CH3
∝ |𝑁T − 𝑁B|2.               (16) 

Általában egy lipid kettősréteg ugyannyi 

molekulát tartalmaz a felső és az alsó 

rétegben, és az ellentétesen orientálódó 

átmeneti dipólusmomentumok miatt (kioltás), szimmetrikus réteg esetében a szimmetrikus 

nyújtás SFG jele megszűnik. A szimmetria deuterált lipid alkalmazásával megtörhető.  

 A populáció különbség és az SFG jel csökken, ahogy a lipid flip-flop effektust szenved, 

és a két különböző lipid keveredik a két réteg között, lehetőség szerint úgy, hogy a két réteg 

közötti választóvonalra nézve minél szimmetrikusabb legyen. A sebességi egyenlet az 

intenzitások alkalmazásával: 

𝐼CH3
(𝑡) =  𝐼max𝑒−4𝑘𝑡 + 𝐼0                                              (17) 

ahol k a sebességi állandó, míg I0 a jelintenzitás időbeli lefutásának minimuma (a minimális 

intenzitású SFG jel a háttérrel korrigálva). Az egyenlet alapján az intenzitásváltozás időbeli 

követésével a sebességi állandó meghatározható.  

 A flip-flop effektus skálázásában, hőmérsékleti vagy molekuláris hatás esetében segít 

az effektusra számolt felezési idők összehasonlítása: 

𝑡1/2 =  
ln 2

2𝑘
                                                        (18) 

  

4. ábra: A flip-flop effektus időfüggése [50] 
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3 Célkitűzések 
 A szakdolgozat célja a biológiai szempontból fontos membránaffinitás tanulmányozása, 

illetve modellezése volt fluid határfelületen. Ehhez penetrációs méréseket végeztem lipidből 

előállított molekuláris filmeken kationos, és ezen belül az alkil-ammónium-bromidok 

családjába tartozó tenziddel (DTAB). Langmuir-filmmérleges, tenziometrikus módszerrel, 

valamint összegfrekvencia-keltési spektroszkópia (SFG) technikával tanulmányoztam a modell 

membránnal való kölcsönhatást.   

Az MSc tanulmányaim alatt elvégzett munkával az volt a célom, hogy a kationos tenzid-

lipid kölcsönhatásról további ismereteket szerezzek, a korábbi tanulmányaim során 

meghatározott penetrációs kölcsönhatást felhasználjam a mérések termodinamikai 

megközelítéséhez, amelyhez kiegészítésként keverék izoterma meghatározásokat is végeztem. 

A másik cél az volt, hogy szerkezetvizsgáló kísérleti módszerrel is tanulmányozzam a lipid-

tenzid kölcsönhatást, és az ebből nyert információk segítségével képek kapjak a folyamat 

molekuláris részleteiről.  

A penetrációs mérések eredménye a koncentrációtól és oldalnyomástól való függést 

tekintve megfelel a várakozásnak, és összhangban van az irodalomban közölt hasonló 

vizsgálatokkal. Az új jellegű, kvázi-egyensúlyi izoterma meghatározások ugyanakkor lehetővé 

tették, hogy a két fajta módszerrel elvégzett mérések eredményét összehasonlíthassam. A 

termodinamikai számítások elvégzésével becslést kaphatunk a penetrált réteg összetételére, 

ennek tenzid koncentrációtól, lipid film tömörségtől való függésére. Ennek alapján 

megítélhetjük, melyik leírás felel meg leginkább a kísérleti eredményeknek. Mindezekre a 

DTAB-DPPC kísérleti rendszerrel az irodalomban nem található példa. 

 A felületérzékeny, szerkezetvizsgáló módszerrel (SFG) a lipid réteg és a tenzid 

molekulák elhelyezkedéséről, rendezettségéről kaphatunk képet a kölcsönhatás folyamán. Ez 

hozzásegíthet a penetráció mértékének magyarázatához, valamint a kettősréteges vizsgálatok 

esetén annak megismeréséhez, milyen jellegű a lipid réteg változása a tenzid hatására. 

Megfigyelhető-e beépülés vagy lipid degradáció, van-e koncentrációfüggés, és az általam 

választott koncentrációtartomány alapján definiálható-e az effektus maximális hatása. A 

kísérletek során a lipid és tenzid megkülönböztetése érdekében deuterált lipiddel is dolgoztam. 

A tenzid koncentrációsor segítségével szerettem volna megtudni, hogy ilyen jellegű 

kölcsönhatás megfigyelhető-e a tenzid esetében, tapasztalható-e az asszimmetrikus 

kettősrétegre jellemző lipid-kicserélődés, és ezt befolyásolja-e a kationos tenzid. A DTAB-lipid 

kölcsönhatás ilyen jellegű tanulmányozására az irodalomban szintén nem találtam példát.  
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4 Kísérleti anyagok és módszerek 

4.1 Kísérleti anyagok 

4.1.1 Lipid-kationos tenzid kölcsönhatásának vizsgálata 

 DTAB kationos tenzid egyszerű monomolekuláris DPPC lipid modell membránnal és 

d62-DPPC/DSPC kettősréteggel való kölcsönhatásának vizsgálata során az alábbi anyagokat 

használtam fel. 

A lipid mono- és kettősréteg kialakításához: 

Dipalmitoil-foszfatidil-kolin: (DPPC, M=734,04 g×mol-1), ≥99 % tisztaságú lipid (Sigma 

Aldrich Kft., Magyarország). 

Láncban perdeuterált dipalmitoil-foszfatidil-kolin: (d62-DPPC, M=796,42 g×mol-1), ≥99 % 

tisztaságú lipid (Avanti Polar Lipids Inc.). 

Disztearil-foszfatidil-kolin: (DSPC, M=790,15 g×mol-1),  ≥99 % tisztaságú lipid (Avanti Polar 

Lipids Inc.). 

2. táblázat: A lipidek membránaffinitás szempontjából fontos tulajdonságai 

Általános 
jelölés Összegképlet Fejcsoport 

töltése 
Láncban való 

telítettség 
Fázisátalakulási 

hőmérséklet* 

DPPC C40H80NO8P ikerionos 16:0 41°C 
d62-DPPC C40H18NO8PD62 ikerionos 16:0 37°C 

DSPC C44H88NO8P ikerionos 18:0 55°C 

*A fázisátalakulási hőmérséklet a lipid gélből fluid állapotba történő változására vonatkozik 

Penetrációs modellanyag: 

Kationos tenzid: dodecil-trimetil-ammónium-bromid (DTAB, M=308,34 g×mol-1), ≥98 % 

tisztaságú tenzid (Sigma Aldrich Kft., Magyarország). Kritikus micellaképződési koncentráció 

(cmc): 4,6 g×dm-3 23 °C-on. [52] 

A tenzidet tisztítás nélkül alkalmaztam. 

A lipid monoréteges kísérleteiben vizsgált koncentrációkat a 3. táblázat foglalja össze. 
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3. táblázat: A vizsgált DTAB oldatok koncentrációja g×dm-3-ben, illetve a kritikus 
micellaképződési koncentrációjának többszöröseként kifejezve 

Penetrációs modell 
anyag 

Szubfázisbeli 
koncentráció 

(g×dm-3) (cmc) 

DTAB 

0,000115 0,00025 
0,00023 0,0005 
0,046 0,01 
0,092 0,02 
0,92 0,2 
1,15 0,25 

A lipid kettősréteggel való kölcsönhatás vizsgálata során alkalmazott további oldatok 

koncentrációját a 4. táblázat foglalja össze. 

4. táblázat: A vizsgált DTAB oldatok koncentrációja g×dm-3-ben kifejezve, illetve a kritikus 
micellaképződési koncentrációjának többszöröseként kifejezve 

Penetrációs modell 
anyag 

Szubfázisbeli 
koncentráció 

(g×dm-3) (cmc) 

DTAB 

0,046 0,01 
0,23 0,05 
0,46 0,1 
0,92 0,2 
2,3 0,5 

A kísérlet során felhasznált oldószerek, tisztítószerek fontosabb adatait az 5. táblázat 

tartalmazza. 

5. táblázat: Az alkalmazott oldószerek fontosabb adatai 

Név Moláris tömeg 
g×mol-1 

Forráspont 
°C 

Sűrűség 
g×cm-3 

Tisztaság 
% Gyártó 

Kloroform 119,38 61,2 1,48 99,8 Fischer 
Chemicals 

Metanol 32,04 64,7 0,792 99,9 Sigma- 
Aldrich Kft. 

Diklórmetán 84,93 40 1,33 99,9 Spektrum-3D 
Kft. 

 

Az oldatok elkészítéséhez és a Langmuir-kád tisztításához kétszer desztillált vizet használtam. 

Ennek vezetőképessége <5 μS, felületi feszültsége 72,2 mN×m-1 (23,0±0,5) °C-on. 
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4.2 Kísérleti módszerek 

4.2.1 Langmuir-filmmérleges mérések 

A lipid - kationos tenzid kölcsönhatás vizsgálatához a lipid monomolekuláris filmet 

Langmuir-mérlegben állítottam elő. A mérleg részei a teflon kád (25x6x0,3 cm3), a felületi 

feszültség mérésére szolgáló bal- ill. jobb oldali elektromérleg és a hozzájuk kapcsolódó bal- 

ill. jobb oldali felületi feszültség érzékelők, valamint a teflon kádon elhelyezkedő mozgatható 

gát (5. ábra).  

A két erőmérő egység Nima gyártmányú (Coventry, Anglia), melyek érzékenysége: 

50 μN×m-1. A Langmuir-mérleg tervezése és kivitelezése az ELTE Határfelületi- és 

Nanoszerkezetek Laboratóriuma és az MTA MFA együttműködésében történt.  

5. ábra: A mérésekben használt Langmuir-filmmérleg sematikus vázlata 

A mérések előtt a kádat alapos tisztításnak vetettem alá, amely magába foglal legalább 

négy oldószeres mosást, a kád esetében diklórmetános, a gát esetében metanolos tisztítást. Az 

oldószeres mosásokat követően a kádat kétszer desztillált vízzel töltöttem fel. Két mosás között 

negyedóránként cseréltem a vizet a kádban. A kétszer desztillált víz pH-ja normál laboratóriumi 

körülmények között pH= 5,6-5,8 értékre áll be.  

Az egyszer használatos Wilhelmy-lemez a mérések során előzetesen kétszer desztillált 

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

ugyanis a mérés igen érzékeny a szennyezésekre, emellett a Wilhelmy-lemezként általában 

alkalmazott platina lemez folytonos tisztítása nehézséget jelentett volna. A két elektromérlegre 

azonos tömegű szűrőpapír lapka került. A felhelyezést követően 5 perc várakozási időt 

hagytam, hogy a lapok a kapilláris hatás révén telítődjenek a kétszer desztillált vízzel. A 

telítődés után a lapok vízből való kiemelését követően a két erőmérőt a vízzel telített lap súlyára 

nulláztam. A lapokat ezt követően a vízbe visszahelyeztem és a vízből való lassú kihúzásukkal 

ellenőriztem a tiszta víz felületi feszültségét (23±0,5) °C-on, amelyet értéket rögzítettem. A 

felület tisztítása céljából a felszínt, beállított felületi feszültség érték (ha nincs felszíni 
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szennyeződés, a felületi feszültség nem csökken a kompresszió hatására) mellett 

vízsugárszivattyú segítségével megtisztítottam a gát mozgatása mellett. A mérés előtt az 

erőmérőket azonos felületi feszültség értékre állítottam, majd ezt rögzítettem 

referenciapontként, amely felületi feszültség a mérés 0 mN×m-1 oldalnyomásának felel meg. A 

mérés hőmérsékletét nem termosztáttal, hanem a laboratórium légkondicionálásával 

biztosítottam, és higanyos hőmérővel ellenőriztem. Az adatok rögzítése számítógépes szoftver 

segítségével történt (LBS project1). 

Az így előkészített Langmuir-filmmérlegen a következő méréseket végeztem el: 

1. DPPC monomolekuláris film oldalnyomás - terület izotermájának meghatározása 

2. DPPC monomolekuláris film stabilitásának vizsgálata 

3. DPPC kölcsönhatása katinos tenziddel: penetráció mérés 

4. Kvázi-egyensúlyi izoterma meghatározása 

4.2.1.1 Monomolekuláris DPPC lipid film izotermájának meghatározása 

A DPPC monomolekuláris lipid film kialakításához a kétszer desztillált víz, mint 

szubfázis felületén a lipid 0,2 g×dm-3 koncentrációjú oldatát terítettem szét. A lipid oldatának 

elkészítésekor a tömeget 10-5 g pontossággal, analitikai mérlegen mértem be, közvetlenül a 

kupakos folyadékedénybe. Az oldószer kloroform és metanol elegye volt, amelynek 

térfogatszázalékos összetétele: 95% kloroform és 5% metanol. A hozzáadás sorrendje 5% 

metanol, majd 95% kloroform. Az oldószerek bemérését Hamilton fecskendővel végeztem. Az 

így elkészített oldatot legalább fél óráig állni hagytam, állás közben többször összeráztam.  

A mérések kezdetén beállítottam a referencia felületi feszültség értékeket, és a 

hőmérsékletet. A lipid oldatot kloroformmal átmosott Hamilton fecskendővel cseppenként 

juttattam a szubfázis felületére. A teljes terített mennyiség 65 μl volt. Ezt követően az oldószer 

elpárolgására 15 percet hagytam, majd a szoftver paramétereinek beállítása után a gát lassú, 

konstans sebességgel történő mozgatásával felvettem a lipid film oldalnyomás-terület 

izotermáját. Egy-egy felvett izoterma ciklusa egy kompressziós és expanziós szakaszból áll. 

Minden mérés esetén két izotermát vettem fel. A gát mozgatási sebessége: 33,9 mm×perc-1 (20 

Å2 ×(db×perc)-1) volt. Az izotermákat a 0-25 mN×m-1 oldalnyomás tartományban vettem fel. 

4.2.1.2 Monomolekuláris DPPC lipid film stabilitásának vizsgálata 

Az előbbiekben leírtakkal megegyező módón tisztítottam meg a kádat a méréshez, és 

készítettem el az alkalmazott DPPC 0,2 g×dm-3-es oldatát. A szubfázisra való szétterítés során 

is azonos módon jártam el. A gát mozgatási sebessége: 33,9 mm×perc-1 (20 Å2 ×(db×perc)-1) 
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volt. Az izotermák felvételét követően, a szoftver paramétereit stabilitás mérésére állítottam át, 

ami azt jelentette, hogy a gát fix pozíciojában mértem a komprimált lipid film oldalnyomását.  

A stabilitás vizsgálatokra azon oldalnyomásokon került sor, amelyen a penetrációkat 

terveztem végezni. Ennek megfelelően, a stabilitás vizsgálat során felvettem a lipid film 

kompressziós izotermáját a korábban is alkalmazott sebességgel, majd a kívánt oldalnyomás, 

10, 15, 20, illetve 25 mN×m-1 elérésekor megállítottam a gátat, és a gát konstans pozíciója 

mellett, 70 percen keresztül követtem az oldalnyomásban bekövetkező változásokat.  

4.2.1.3 Komprimált lipidfilmbe történő penetráció mérése 

Az előbbiekben leírtakkal megegyező módón tisztítottam meg a kádat a méréshez, és 

készítettem el az alkalmazott DPPC 0,2 g×dm-3-es oldatát. A lipid szubfázisra való terítését 

követően megvártam az oldószer elpárolgását, majd két izotermát vettem fel. A gát mozgatási 

sebessége: 33,9 mm×perc-1 (20 Å2 ×(db×perc)-1) volt. Az izotermák felvételét követően, a 

szoftver paramétereit penetráció mérésére állítottam át.  

A penetrációhoz, vagyis a lipid film és a kationos tenzid közötti kölcsönhatás 

vizsgálatához a tenzideket analitikai mérlegen mértem be, a kívánt koncentrációnak 

megfelelően, majd mérőlombikban kétszer desztillált vízben oldottam fel. Az oldatokat 

legalább egy napos állás után használtam fel. A penetrációs méréseket 10, 15, 20, illetve 25 

mN×m-1 oldalnyomásra komprimált lipid filmmel végeztem.  

Első lépésként felvettem a kompressziós izotermát. A kompressziós izoterma felvétele 

után elindítottam a penetrációs mérést. Az első 10 percben a DPPC oldat stabilitását vizsgáltam, 

vagyis azt, hogy az adott gátpozíció mellett mennyit csökken az oldalnyomás. Ha egy előre 

meghatározott értéket nem haladott meg a 10 perc alatt a DPPC oldalnyomása, a film elég 

stabilnak bizonyult, akkor a 10 perc leteltekor a kád oldalán lévő lyukon keresztül, 

műanyagfecskendő (2,5 ml-es) segítségével a szubfázisba injektáltam a tenzid megfelelő 

koncentrációjú oldatát. Az injektált mennyiség 2,4 ml volt. Ezt követően pedig 60 percig 

detektáltam az oldalnyomásban bekövetkező változást az erőmérő segítségével. 

A kádat minden mérés kezdetén 93 ml kétszer desztillált vízzel töltöttem fel (amelyből 

kb. 5 ml mennyiségét a felület tisztításakor leszívta). Ez több, mint a kád teljes térfogata, mivel 

a méréseket domború vízfelszín mellett végeztem. A penetrációs anyag injektált mennyisége is 

elhanyagolható emelkedést okoz a vízszintben, amely a kád adatai (25x6x0,3 cm3) alapján 

kiszámolva mindössze 0,016 cm. 

Mivel a Langmuir-technika nagyon érzékeny méréstechnika, ezért a penetrációs 

körülményekben bármely kismértékű változás is eltérést okoz az eredményekben. A kapott 
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eredmények alátámasztására parallel méréseket végeztem. A parallel mérési eredmények 

alapján megadható, hogy egy adott tenzid koncentráció esetében a külön mérésekből származó 

eredmények mennyire térnek el, ez az érték átlagosan a maximum ∆𝜋-re nézve: 0,50 mN×m-1. 

4.2.1.4 Kvázi-egynesúlyi izotermák felvétele 

Az előbbiekben leírtakkal megegyező módón tisztítottam meg a kádat a méréshez, és 

készítettem el az alkalmazott DPPC 0,2 g×dm-3-es oldatát. A lipid szubfázisra való terítését 

követően megvártam az oldószer elpárolgását, majd két izotermát vettem fel 30 mN×m-1 

oldalnyomásig. A gát mozgatási sebessége: 33,9 mm×perc-1 (20 Å2 ×(db×perc)-1) volt. A mérés 

a szoftver kvázi-egyensúlyi izoterma üzemmódjában történt. 

A kvázi-egyensúlyi izotermák felvételének célja az adszorpciós dinamika vizsgálata és 

a penetrációs viselkedés mennyiségi kiértékelése. Ehhez a DPPC monomolekuláris izoterma 

felvételét követően, a gát teljesen nyitott állapotában a szubfázisba injektáltam a tenzid 

megfelelő oldatának 2,4 ml-es mennyiségét. Ahhoz, hogy az adszorpciós réteg kialakuljon a 

felszínen 20 percet vártam. Az oldalnyomás stabilizálódása után megkezdtem a lipid-tenzid 

kevert monomolekuláris réteg kompresszióját, lépésenként 5 mN×m-1-rel növelve az 

oldalnyomást. Minden lépés után a várakozási idő manuális vezérlésű volt. A kompresszió utáni 

réteg egyensúlyi oldalnyomás-változását ∆𝜋: 0,02 mN×m-1×perc-1 határértékben állapítottam 

meg, és megvártam az ehhez szükséges időt. Úgy vélekedtem, hogy a komprimált réteg a kvázi-

egyensúlyi állapotát elérte, ha az oldalnyomás-változás sebessége 0,02 mN×m-1×perc-1 értékű 

vagy annál kevesebb volt. A beállított maximális oldalnyomás 40 mN×m-1 volt, ezt a műszer 

kb. 9 lépés alatt érte el. A 40 mN×m-1 oldalnyomás elérése után az expanziós ág néhány 

egyensúlyi izoterma pontját is felvettem. 

4.2.2 Felületi feszültség tenziometrikus meghatározása  

 A tenzidek különböző koncentrációjú oldatainak felületi feszültségét a Langmuir-

mérleges mérésektől függetlenül határoztam meg. A méréshez a tenzideket analitikai mérlegen 

mértem be, és mérőlombikban kétszer desztillált vízben oldottam fel. Az oldatokat legalább egy 

napos állás után használtam fel. A mérés során minden oldattal való munka előtt kétszer 

desztillált víz felületi feszültségét mértem meg, az edény és a mérőlap tisztaságának ellenőrzése 

érdekében. A vizsgált oldatok mennyisége Wilhelmy-lemezes mérés esetben 50 ml, míg Du 

Nouy módszer esetében 25 ml volt. A kétszer desztillált víz mérését követően, a mérőedényben 

kicseréltem a vizet a mérendő oldatra, és a Wilhelmy-lemezzel 10 és 20 közötti párhuzamos 

mérést, a Du Nouy módszerrel 5-10 párhuzamos mérést végeztem minden oldat esetében. A 

felületi feszültség értékek szórása ≤0,2 mN×m-1 volt. 
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A Wilhelmy-lemezes mérés körülményeit a 6. táblázatban foglaltam össze. 

6. táblázat: Felületi feszültség Wilhelmy-lemez tenziometrikus mérésének paraméterei 

Hőmérséklet T / °C 23 
Bemerítési sebesség v/ cm/min 1,19 

Adatgyűjtési frekvencia f / 1/sec. 20 

Platina lemez szélesség t / mm 20,5 
vastagság w / mm 0,2 

 

A Wilhelmy-lemez módszer lényege, hogy a mérendő oldatba egy elektromérlegen függő, 

platinalemezt merítünk állandó sebességgel, körülbelül a lemez kétharmadáig. Ezt követően a 

lemezt a bemerítési sebességgel kihúzzuk a folyadékfázisból, amíg az ki nem szakad a 

folyadékfelszínből. A lemez kiszakításakor mérhető erő a 2(𝑡 + 𝑤)𝛾L/V𝑐𝑜𝑠𝜃 kifejezésre 

egyszerűsödik, ami a nedvesedési feszültség és a peremvonal hosszának szorzata. A peremszög 

teljes nedvesedés esetén nulla, így a kiszakításkor mérhető erőből a felületi feszültség adódik. 

A mérés során a lemezre ható erőt érzékeny elektromérleggel mérjük, a kiértékeléshez 

számítógépes program áll rendelkezésünkre. 

A Du Nouy gyűrűs módszer szerint a gyűrűnek a folyadékból való kiszakításához szükséges 

erőt mérjük. A tenziométerről leolvasott felületi feszültség értéke megegyezik a folyadék 

felületi feszültségével a gyűrű kiszakításának pillanatában. A mérések során tökéletesen 

nedvesedő Pt gyűrűt használnak, így a nedvesedési feszültség, amely 𝛾𝑐𝑜𝑠𝜃, ahol 𝜃 a 

peremszög, megegyezik a felületi feszültséggel. 

A felületi feszültségek mérése során az irodalomban közölt adatokkal összhangban lévő 

eredményt kaptam. [53] 

4.2.3 Lipid - tenzid kölcsönhatás vizsgálata SFG spektroszkópiával 

 Az SFG spektroszkópia segítségével a Langmuir-mérlegben kialakított DPPC lipid film 

állapota és annak szerkezeti változása a DTAB-val való kölcsönhatás következtében jól 

vizsgálható. Elsősorban a felületi réteg molekuláinak rendezettsége, ill. annak változása 

érzékelhető.  Ezen méréseket az MTA TKK Anyag- és Környezetkémiai Intézetének 

laboratóriumában végeztem. 

4.2.3.1 Lipid monoréteg kölcsönhatásának vizsgálata DTAB-val SFG spektroszkópia 
alkalmazásával 

A lipid monomolekuláris filmet Langmuir-mérlegben (KSV Nima Small, max. terület 

80 cm2, min. terület 20 cm2) állítottam elő. A mérleg részei a teflonkád, egy elektromérleg az 

oldalnyomás mérésére a hozzá kapcsolódó Wilhelmy-lemezzel, illetve a teflonkádon 
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elhelyezkedő két mozgatható gát. Az eldobható Wilhelmy-lemez a mérések során előzetesen 

kétszer desztillált vízben kiáztatott, majd levegőn szárított, kromatográfiás szűrőpapír 

(Whatman Chrl) volt.  

A mérések előtt a kádat alapos tisztításnak vetettem alá, amely magába foglal legalább 

4, a kád esetében diklórmetános, a gát esetében abszolút etanolos mosást. Az oldószeres 

mosásokat követően a kádat kétszer desztillált vízzel töltöttem fel. Két mosás között félóránként 

cseréltem a vizet a kádban. Az adatok rögzítése számítógépes szoftver segítségével történt 

(Nima 6.20). A mérés kezdetén az eldobható Wilhelmy-lemezt helyeztem fel, majd a kádat 

kétszer desztillált vízzel töltöttem fel. A felszínt a lapka telítődését követően egyszeri 

összenyomás után leszívással tisztítottam meg, majd a maximális felület beállítása után 

lenulláztam az oldalnyomást. 

A monomolekuláris lipidfilm kialakításához a kétszer desztillált víz, mint szubfázis 

felületén a lipid 0,2 g×dm-3 koncentrációjú oldatát terítettem szét. A lipid molekulákat 

kloroformmal átmosott Hamilton fecskendővel cseppenként jutattam a szubfázis felületére. A 

teljes terített mennyiség 45 μl volt. A terítést követően megvártam az oldószer elpárolgásához 

szükséges időt, majd felvettem a DPPC monomolekuláris lipid film izotermáját 25 mN×m-1 

oldalnyomásig a gátak 0,3 cm2×perc-1 sebességgel történő mozgatásával. Az izoterma felvétele 

után a DPPC lipid filmet ugyanezzel a gát mozgatási sebességgel a penetrációs oldalnyomásig 

komprimáltam, majd a gátakat megállítottam. Ezt követően vártam 10 percet, a DPPC film 

stabilitását vizsgáljam. Ha a stabilitás mérésekben megállapított határértéket a DPPC 

oldalnyomás-változása nem haladta meg, a szubfázisba injektáltam a DTAB tenzid megfelelő 

mennyiségét. A DTAB tenzid oldat injektált mennyisége 1,4 ml volt. A 10 perces stabilitás 

vizsgálat alatt felvettem a komprimált tiszta DPPC monoréteg SFG spektrumát. A DPPC lipid 

DTAB-val való kölcsönhatásának vizsgálatára a tenzid injektálását követően került sor. Ennek 

céljából a penetrációs folyamat idején szintén SFG spektrumokat vettem fel.  

Az adatokat egy az EKSPLA cég által gyártott SFG készülékkel [54], ssp polarizációban 

vettem fel, szobahőmérsékleten (25±1) °C, a labor termosztálásával biztosítva. Az SFG 

spektrométer fényforrása a közeli infravörös fénnyel gerjesztett Raman színképek fényforrása, 

a Nd:YAG 1064 nm-es hullámhosszú lézer, amely nagyteljesítményű lézer, ps-os nagyságrendű 

impulzusokat ad. A lézer fényéből először egy frekvencia kettőző kristállyal 532 nm-es látható 

zöld fényt állítunk elő.  A hangolható infravörös lézersugár előállításához a Nd:YAG lézer 

kilépő sugárzásának 355 nm hullámhosszú, harmadik felharmonikusát állítjuk elő egy második 

kristályban, és ezt használjuk egy nemlineáris lítium-triborát (LBO) kristályon alapuló optikai 

parametrikus oszcillátor pumpálására. A parametrikus oszcillátorból kilépő sugárzást, amely a 
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közeli infravörös tartományba esik, a Nd:YAG lézer alapvető sugárzásával egy nemlineáris 

kristályban keverve különbségi frekvencia-keltési folyamat révén nyerjük a hangolható 

infravörös sugárzást.[46] A kapott színkép a jelintenzitás az IR fény hullámszámának 

függvényében. A mérések során alkalmazott beállításokat a 7. táblázat foglalja össze. 

7. táblázat: Lipid monoréteg teziddel való kölcsönhatásának SFG spektroszkópiával való 
vizsgálatának paraméterei[54] 

Hullámszám - tartomány 
v / cm-1 Akkumuláció Lépésköz 

v / cm-1 Jellemző rezgések 

2700-3700 30 5 

CH2 vs és vas 
CH3 vs és vas 

CH3 Fermi rezonancia 
OH vegyértékrezgések 

2780-3030 30 5 

CH2 vs és vas 
CH3 vs és vas 

CH3 Fermi rezonancia 
OH vegyértékrezgések 

2700-3700 20 7 Háttér 
 

A kölcsönhatás vizsgálatának ideje 6400 másodperc volt. A felvett tiszta DPPC és 

DTAB-DPPC SFG spektrumokat a méréseket követően összehasonlítottam, és a DTAB 

hatására bekövetkező változásokat elemeztem. 

4.2.3.2 Lipid kettősréteg kölcsönhatásának vizsgálata DTAB-val SFG spektroszkópia 
alkalmazásával 

A lipid kettősréteget kvarc prizmán a Langmuir-Blodgett és Langmuir-Schaefer 

technikával alakítottam ki. Langmuir-Blodgett módszerrel történő filmátvitelhez a lipid 

monomolekuláris filmet Langmuir-mérlegben (KSV Nima Small) állítottam elő. A mérések 

előtt a kádat alapos tisztításnak vetettem alá, amely magába foglal legalább 4 oldószeres mosást, 

a kád esetében diklórmetános, a gát esetében abszolút etanolos mosást. Az oldószeres 

mosásokat követően a kádat kétszer desztillált vízzel töltöttem fel. Két mosás között félóránként 

cseréltem a vizet a kádban. Az adatok rögzítése számítógépes szoftver segítségével történt 

(Nima 6.20).  

A kvarc prizmát piranha oldatban (3 tf. 98%-os kénsav és 1 tf. 30%-os hidrogén-peroxid 

oldat elegye) megtisztítottam, majd kétszer desztillált vízzel (kétszer desztillált víz: 

vezetőképessége (<5 μS), felületi feszültsége (23,0±0,5) °C-on (>72,2 mN×m-1))  alaposan 

lemostam. A kvarc prizma alkalmazásának előnye, hogy a prizmában a fénysugár úgy törik 

meg, hogy a kettősrétegbe érkező sugárzás a teljes visszaverődéshez közeli beesési szögnek 

felel meg, amely nagymértékű intenzitásnövekedést eredményez. 
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A kád tisztítása után az előzetesen megtisztított prizmát apparátusban elhelyezve, amely 

egy Teflonból készült a filmhúzáshoz megfelelő tartóban, a még feltöltetlen kádba helyeztem, 

és egy motoros emelőkarhoz rögzítettem. Felhelyeztem a kromatográfiás szűrőpapírt is, majd a 

kádat kétszer desztillált vízzel töltöttem fel. A felszínt a lapka telítődését követően egyszeri 

összenyomás után leszívással tisztítottam meg, majd a maximális terület beállítása után 

lenulláztam az oldalnyomást. 

A monomolekuláris lipidfilm kialakításához a kétszer desztillált víz, mint szubfázis 

felületén a lipid 0,2 g×dm-3 koncentrációjú oldatát terítettem szét. A lipid molekulákat 

kloroformmal átmosott Hamilton fecskendővel cseppenként jutattam a szubfázis felületére. A 

teljes injektált mennyiség 70 μl volt. A monomolekuláris film felcseppentése 20-25 mN×m-1 

oldalnyomás eléréséig történt, álló gátak mellett. A szétterülést követően a kialakított lipid 

filmet 7 cm2×perc-1 sebességgel 30 mN×m-1 oldalnyomásig összenyomtam. Ezután 10 percet 

vártam, mely alatt a 30 mN×m-1 oldalnyomás fenntartását a gátak 7 cm2×perc-1 sebességgel 

történő mozgatásával biztosítottam.  

A 10 perces várakozási idő után a konstans 30 mN×m-1 oldalnyomás fenntartása mellett, 

amely a gátak 7 cm2×perc-1 sebességgel történő mozgatásával érhető el, a motoros emelő 

segítségével, az LB technikának megfelelően megkezdtem a lipid monomolekuláris film 

prizmára történő átvitelét a levegő/víz határfelületről. A prizma kihúzása a szubfázisból 

konstans sebességgel történt addig, amíg a prizma teljesen kiemelkedett a szubfázisból. Az így 

elkészített monoréteget a prizmán a második filmhúzásig levegőn tároltam.  

A második réteg lipid filmet a prizmára Schaefer technikával vittem fel. Az első 

pozícionálás után a kádat szintén alapos tisztításnak vetettem alá, majd a Langmuir-kádba 

helyeztem az SFG mérések során alkalmazott mintacellát, mely egy kis térfogatú, ~125 μl, 

Teflon tartó. A Langmuir-kádat kétszer desztillált vízzel töltöttem fel, majd a felszínt a 

kromatográfiás lapka telítődését követően egyszeri összenyomás után leszívással tisztítottam 

meg. A maximális felszín beállítása után lenulláztam az oldalnyomást. A második 

monomolekuláris lipid film kialakításához a kétszer desztillált víz, mint szubfázis felületén a 

lipid 0,2 g×dm-3 koncentrációjú oldatát terítettem szét. A lipid molekulákat kloroformmal 

átmosott Hamilton fecskendővel cseppenként jutattam a szubfázis felületére. A teljes injektált 

mennyiség 50-60 μl volt. A monomolekuláris lipidfilm felcseppentése 20-25 mN×m-1 

oldalnyomás eléréséig történt, álló gátak mellett. A szétterülést követően a kialakított lipid 

filmet 3 cm2×perc-1 sebességgel 30 mN×m-1 oldalnyomásig összenyomtam. Ezután 10 percet 

vártam, mely alatt a 30 mN×m-1 oldalnyomás fenntartását a gátak 7 cm2×perc-1 sebességgel 

történő mozgatásával biztosítottam.  
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 A 10 perc letelte után a prizmát, amelyet a motoros emelőkarhoz vízsugárszivattyú által 

létrehozott vákuummal rögzítettem, horizontálisan a vízfelszínhez képest, a motoros emelő 

segítségével a vízfelszín alatt lévő mintacellába engedtem, így a Schaefer technikával képezve 

a második lipid réteget. A lipid kettősréteg egy deuterált DPPC lipidből és egy DSPC lipidből 

készültek, ebben a sorrendben. 

A prizmát a kettősrétegek elkészítését követően, az őt tartó Teflon tartóval együtt az 

SFG mérésekhez használt tartóoszlopon csavarokkal rögzítettem, majd a sugarak útjába 

pozícionáltam. Az SFG mérési paraméterek és a fényút beállítását követően felvettem a 

megfelelő spektrumokat a kettősrétegről kétszer desztillált víz szubfázis alatt. A kettősrétegről 

készült spektrumok felvételét követően a megfelelő koncentrációjú tenzid oldatát injektáltam a 

kettősréteg alá, 2,5 ml térfogatú fecskendő segítségével kb. 1-2 ml mennyiségben, biztosítva 

ezzel a víz teljes térfogatának tenzid oldatra történő cseréjét. Ezt követően a tenzid-lipid 

kölcsönhatás megfigyeléséhez felvettem a megfelelő spektrumokat. 

 Penetrációs modell anyagként DTAB kationos tenzidet alkalmaztam, melynek oldatait 

kétszer desztillált vízzel készítettem el.  

Az adatgyűjtést a következő hullámszámokon egy az EKSPLA cég által gyártott SFG 

készülékkel[54], ssp polarizációban vettem fel, szobahőmérsékleten (25±1°C), a labor 

termosztálasával biztosítva: 

8. táblázat: Lipid kettősréteg tezid kölcsönhatás SFG spektroszkópiával való vizsgálatának 
paraméterei[54] 

Hullámszám - tartomány 
v / cm-1 Akkumuláció Lépésköz 

v / cm-1 Jellemző rezgések 

2700-3700 30 5 

CH2 vs és vas 
CH3 vs és vas 

CH3 Fermi rezonancia 
OH vegyértékrezgések 

2700-3050 50 3 
CH2 vs és vas 
CH3 vs és vas 

CH3 Fermi rezonancia 
2700-3700 20 7 Háttér 

Az első spektrumok felvétele során a kettősréteg kétszer desztillált víz szubfázis alatt volt, majd 

a szubfázist tenzidoldatra cseréltem és így vettem fel a spektrumokat. 
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4.2.3.3 A lipid kettősréteg - DTAB kölcsönhatás időbeli követése 

 A lipid kettősréteg tenzidddel való kölcsönhatásának követésére időfüggő 

spektroszkópiát végeztem. A spektrumok felvétele ebben az esetben is ssp polarizációban 

történt. A kettősréteg kialakítására a fent leírt LB/LS módszert alkalmaztam. A réteg kialakítása 

után, normál CH spektrumot vettem fel, majd a réteg alá injektáltam a tenzid megfelelő 

koncentrációjú oldatát. Az időfüggő effektus vizsgálatához a CH tartományban rövid 

színképeket vettem fel, melyek felvételének ideje spektrumonként 129 s volt. Ezeknek a 

spektrumoknak a regisztrálása manuálisan, nem automatizálva történt. A spektrumok felvételét 

folyamatos üzemben a mérhető intenzitás minimálisra történő csökkenéséig folytattam. 

Az adatgyűjtést a következő hullámszámokon egy az EKSPLA cég által gyártott SFG 

készülékkel[54], ssp polarizációban vettem fel, szobahőmérsékleten (25°C±1°C), a labor 

termosztálasával biztosítva. 

9. táblázat: Lipid kettősréteg tenziddel való kölcsönhatásának SFG spektroszkópiával való, 
időbeli vizsgálatának paraméterei[54] 

Hullámszám - tartomány 
v / cm-1 Akkumuláció Lépésköz 

v / cm-1 Jellemző rezgések 

2820-2980 35 3 

CH2 vs és vas 
CH3 vs és vas 

CH3 Fermi rezonancia 
(OH vegyértékrezgések) 

Az SFG spektrumok illesztésére Mathematica szoftvert használtam. Az időfüggés 

vizsgálatához, és a sebességi állandók meghatározásához Origin 8.5 szoftvert használtam.  



 

34 
 

5 Eredmények és értékelésük 

5.1 Kationos tenzid vizes oldatainak felületi feszültsége és a levegő/víz határfelületen 
történő adszorpciója 

Az alkalmazott tenzid felületaktivitásáról, azaz az oldat/levegő határfelületen való 

megkötődésről, vizes oldatainak felületi feszültségének értékéből nyerhetünk információt. 

Ehhez a kationos tenzid penetrációs méréseknél alkalmazott, különböző koncentrációjú vizes 

oldatainak felületi feszültségét határoztam meg. A méréseket a penetráció hőmérsékeletén 

(23±0,5) °C-on végeztem. A tenzid oldatok felületi feszültség értékeit a 10. táblázatban 

foglaltam össze. 

10. táblázat: A DTAB vizes oldatának felületi feszültsége (γ) különböző koncentrációknál (c). 
A tenzidkoncentrációt a DTAB kritikus micella képződési koncentrációjának (cmc) 
többszöröseként is feltüntettem. 

 c / mol×m-3 c / cmc γ / N×m-1 

víz 0 0 0,0722 

DTAB 

0,004 0,00025 0,0716 

0,008 0,0005 0,0715 

0,075 0,005 0,0704 

0,149 0,01 0,0692 

0,298 0,02 0,0662 

2,984 0,2 0,0525 

5,967 0,4 0,0443 

11,935 0,8 0,0378 
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Az 6. ábra a DTAB kationos tenzid felületi feszültségének koncentráció függését mutatja, a 

saját és irodalmi adatok együttes ábrázolásával[53]. 
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6. ábra: A DTAB vizes oldatának felületi feszültsége a koncentráció függvényében: A piros 

adatsor a méréssel meghatározott, a fehér pedig az irodalmi adatokat jelöli[53] 

Az ábrán látszik, hogy a felületi feszültség a tenzid koncentrációjának növelésével csökken. 

Az adszorpció jellemzéséhez a Gibbs-féle felületi többletkoncentráció értékét határoztam meg. 

A számítást a következő egyenlet alapján végeztem: 

𝛤𝐷𝑇𝐴𝐵 =  −
1

2𝑅𝑇

𝜕𝑦

𝜕[ln 𝑐𝐷𝑇𝐴𝐵]
 = − 𝑐𝐷𝑇𝐴𝐵

2𝑅𝑇

𝜕𝛾

𝜕[𝑐𝐷𝑇𝐴𝐵]
                                   (19) 

ahol c a koncentráció (mol m-3), T a hőmérséklet (K), R az egyetemes gázállandó (8,314 

J×(K×mol)-1), γ a felületi feszültség (N×m-1). Az egy molekulára eső területet  

(A, Å2×molekula-1) a következő egyenlettel számoltam:  

𝐴 =
1

𝛤∗𝑁A
1020

                                                                              (20) 

ahol 𝛤s
 a felületi többletkoncentráció (molekula×nm-2), 𝑁A az Avogadro állandó (6,022·1023 

mol-1). 
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11. táblázat: A DTAB felületaktivitását jellemző számolt adatok: oldalnyomás (𝝅𝐬
𝟎), felületi 

többletkoncentráció (Γs0), egy molkeulára eső terület (A) különböző tenzidkoncentrációknál. 

c / cmc c / mol×m-3 𝝅𝐬
𝟎 / N×m-1 Γs0 / molekula×nm-2 A / Å2×molekula-1 

0,00025 0,004 0,0005 0,012 8174,2 
0,0005 0,008 0,0006 0,020 5075,5 
0,005 0,075 0,0017 0,166 601,0 
0,01 0,149 0,0029 0,330 302,8 
0,02 0,298 0,0059 0,460 217,3 
0,2 2,984 0,0196 1,434 69,7 
0,4 5,967 0,0278 1,423 70,3 
0,8 11,935 0,0343 1,591 62,9 
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7. ábra: A felületi feszültségekből és a Gibbs egyenlettel számolt felületi többletkoncentráció 

(Γs0) a DTAB koncentráció (c) függvényében 

A Langmuir adszorpciós izoterma egyenlet alapján meghatározható maximális felületi 

koncentráció (𝛤s,∞) és a hozzátartozó, egy molekulára eső terület, az 1/ 𝛤 vs. 1/c függvény 

tengelymetszetéből: 

𝛤s,∞= 1,584 molekula×nm-2                                 A = 63,1 Å2×molekula-1                        (21) 

A számított Gibbs-féle adszorpciós többletkoncentrációk értéke pozitív, vagyis az oldott anyag 

felhalmozódott a határfelületi rétegben, ami összhangban van a felületi feszültség értékek 

csökkenésével a koncentráció függvényében.   
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A DTAB felületaktivitását megjeleníthetjük a Sundaram által közölt[43] ábrázolásban, a 𝜋s
0 =

𝑅𝑇𝛤s,∞ ln(1 + 𝑘) egyenlet alapján. 
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8. ábra: A DTAB tenzid felületaktivitása (𝝅𝒔
𝟎) Sundaram-féle ábrázolásban [43 ] a 

koncentrációval arányos (k) mennyiség függvényében 

Sundaram 1996-os közleményében[43] a felületaktív anyagok penetrációs viselkedését a 

penetráció során bekövetkező oldalnyomás-változás koncentrációfüggése alapján értelmezte. A 

8. ábrán a felületi feszültségből számítható oldalnyomást tüntettem fel a k függvényében. A 

lipid réteggel borított és a felületaktivitásnál kapott Δ𝜋 és 𝜋s
0 oldalnyomás értékek k 

függvényében történő ábrázolásával a cikk alapján a penetrációs viselkedés az irodalmi részben 

említett izoterma modellek közé sorolható.  

5.2 A DPPC lipid monoréteg izotermái 

 A lipid film oldalnyomás - terület izotermák fontos információkat hordoznak az egyes 

felületi koncentrációk esetén a lipid film tulajdonságairól, vagyis a Langmuir-film 

kohezivitásáról, komprimálhatóságáról. Az apoláris láncok közötti kölcsönhatás 

befolyásolhatja a tenzid molekulák penetrációjának hatékonyságát [31], [43] 

 A DPPC lipid film 25 mN×m-1 oldalnyomásig felvett izotermáját az 9. ábra mutatja. A fekete 

és piros görbe a filmmel borított területen, illetve a gát mögötti területen mért oldalnyomásnak 

felel meg. Az ábrán bejelöltem azokat az oldalnyomásokat is, amelynél komprimált filmekkel 

végeztem a penetrációs méréseket. Ezek mind az izoterma meredek szakaszára esnek, ahol nagy 

a lipid felületi koncnetrációja. 
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9. ábra: A DPPC lipid film izotermája, a mérés során a gát két oldalán elhelyezkedő erőmérő 

adataival, és feltüntetve a penetrációs kísérletek oldalnyomását 

Langmuir-filmek esetében megkülönböztetünk nem-kohezív vagy gyengén kohezív és 

kohezív filmeket. Nem-kohezív filmekben az oldalnyomás teljes mértékben a részecskék 

közötti taszító kölcsönhatásoknak tulajdonítható, míg kohezív filmekben a komprimálás során 

az alkil láncok között kialakuló vonzó kölcsönhatás következtében a filmben bekövetkező 

szerkezeti változás miatt növekszik az oldalnyomás a kompresszió során. 

 Az izotermák jellemző paramétere a kollapszus oldalnyomás, amely oldalnyomásnál a 

film elveszti monomolekulás jellegét, a rétegek egymásra csúsznak. Vizsgálataink során, 

melyek a 10-25 mN×m-1-es tartományra terjedtek ki, nem értük el a DPPC kollapszus 

nyomását. Az izoterma legmeredekebb szakaszához illesztett egyenes terület tengellyel vett 

metszéspontja adja a tömör filmben egy molekulára eső terület nagyságát, vagyis a molekula 

területigényét. Az izotermák alakjának vizsgálatával, ill. annak irodalmi izotermákkal való 

összehasonlításával következtethetünk a kompresszió során bekövetkező fázisátalakulásokra.  

 Az általam felvett DPPC izotermák esetében az irodalmi áttekintésben bemutatott 

fázisátalakulások jól megfigyelhetőek. A kompresszió hatására a lipid molekulák között egyre 

erősödő van der Waals kölcsönhatás révén egyre kompaktabb film jön létre. Az izotermákon 

látható a plató szakasz is, amely a jellegzetes expandált folyadék-kondenzált folyadék (LE-LC) 

átmenetnek felel meg. A kísérleti Langmuir-filmmérleg esetében a gát két oldalán lévő erőmérő 

egyidejűleg detektálja az oldalnyomást. Azt, hogy a felületi film kompressziója során nem 

történik lipid vesztés, vagyis a lipid nem megy át a gát alatt, a P2-es erőmérő által mért közel 
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nulla oldalnyomás mutatja. A gát túloldalán lévő oldalnyomás detektálására nem minden 

filmmérleg biztosít lehetőséget. 

5.3 A DPPC lipid monoréteg stabilitása 

 A lipid film stabilitásának vizsgálata azt jelentette, hogy a kívánt oldalnyomás értékre 

komprimált DPPC film oldalnyomásának időbeli változását detektáltam rögzített gát 

pozíciónál. A stabilitás vizsgálatokat minden penetrációhoz választott oldalnyomású film 

esetében többször elvégeztem. Az egyes mérések ideje legalább 70 perc volt, hogy magába 

foglalja a penetrációt megelőző 10 perces várakozási időt és az egy órás penetrációs folyamatot 

is. 

A stabilitás vizsgálatokból azt állapítottam meg, hogy a kompressziót követően, a gátat 

megállítva az oldalnyomás bizonyos mértékű csökkenést mutat. A DPPC lipid film 

relaxációjában az első 10 perc az, amely idő alatt meghatározó változást tapasztaltam, ebben az 

időszakban az oldalnyomás nagyobb mértékben csökken. A további szakaszban a csökkenés 

mértéke jelentősen mérséklődik. 

A stabilitás vizsgálatok során tapasztalt ∆𝜋 (oldalnyomás-csökkenés) értékeket az 12. 

táblázat mutatja. Eszerint az egy óra után mérhető oldalnyomás csökkenés összefüggést mutat 

a kezdeti oldalnyomással. Minél jobban komprimált a film, annál nagyobb az oldalnyomás 

csökkenés, vagyis a relaxáció. 

12. táblázat: A DPPC lipidfilm stabilitásának vizsgálata során, 60 perc alatt bekövetkező 
oldalnyomás-változás (𝜟𝝅𝑴) a különböző kezdeti oldalnyomások (𝝅𝑴) esetén 

A lipid film kezdeti 
oldalnyomása 
𝝅𝐌/ mN×m-1 

Az oldalnyomás-csökkenés  
(60 perc) 

𝚫𝝅𝐌/ mN×m-1 
10 1,5 
15 3 
20 4,5 
25 5 

A stabilitásvizsgálatok egy órás eredményét a tenzid penetrációs hatékonyságának, 

vagyis az oldalnyomásban bekövetkezett növekedés megállapítására használtam fel. A 

penetráció miatti oldalnyomás-növekedés értékét, a penetrációs mérés egy órás eredménye és a 

stabilitás vizsgálat egy órás eredménye közötti különbségként kaptam meg.  

A lipid film stabilitásának megismerése és jellemzése segítséget jelentett a penetrációs 

mérések elvégzéséhez. A stabilitási görbék alapján választottam a 10 perces küszöbértéket a 
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penetráció kezdetének, és a penetrációs mérések során ezen 10 perc alatt bekövetkezett 

oldalnyomás csökkenést figyeltem. 

5.4 Penetráció 

A penetrációs mérések végrehajtása szempontjából az első 10 percet tekintettem 

meghatározó időnek. A penetrációt azon esetekben végeztem el, amely mérések során a lipid 

film oldalnyomás-változása összhangban volt az egyórás stabilitási vizsgálatokkal. Ez a 

szelekció hozzájárult a mérések reprodukálhatóságához. 

5.4.1 Penetráció mérése a komprimált film alá történő tenzidoldat injektálással 

A DTAB oldatokkal végzett penetrációs mérések eredményét az 13. táblázatban 

foglaltam össze. Általánosan megállapítható, hogy a penetráció mértéke a DTAB szubfázisbeli 

koncentrációjának növekedésével 0,005 cmc-től növekszik, valamint nagyobb Δ𝜋-t mértem a 

kisebb 𝜋𝑀 , vagyis a kevésbé tömör film esetében. 

13. táblázat: A lipid filmbe történő penetráció során mérhető oldalnyomás-növekedés (∆𝝅) 
különböző tenzid koncentrációknál (c) és kezdeti lipid film oldalnyomásoknál (𝝅𝑴 ) 

Penetráló anyag c / mol×m -3 c / cmc 𝝅𝐌 / mN×m-1 ∆𝝅 / mN×m-1 

DTAB 

0,00373 0,00025 

10 2,25 
15 2,0 
20 2,2 
25 2,4 

0,00746 0,0005 

10 2,2 
15 2,0 
20 2,0 
25 1,3 

0,07459 0,005 

10 4,1 
15 3,8 
20 3,1 
25 3,3 

0,14917 0,01 

10 7,6 
15 6,5 
20 4,9 
25 3,8 

0,29837 0,02 

10 9,0 
15 7,3 
20 6,9 
25 4,4 

5.4.1.1 A penetrációs kísérletben megfigyelt kölcsönhatás értelmezése 

 Az irodalmi részben ismertetett termodinamikai modellek alkalmazhatóak 

kétkomponensű rendszerre. A modellek alapját a Gibbs-féle adszorpciós elmélet képezi. Ezen 

termodinamikai modellek felhasználásával kiszámoltam a tenzid felületi koncentrációját a 

DPPC filmben, majd elvégeztem a modellek összehasonlítását a kapott eredmények alapján.  
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5.4.1.1.a Pethica penetrációs modell[39] 

 A Gibbs-féle adszorpciós elmélet értelmében, 2 komponensű rendszerben a tenzid 

felületi adszorpciójából származó hozzájárulás az oldalnyomáshoz 

∆𝜋 =  𝜋s(𝐶s,  𝛤M) −  𝜋(𝐶s = 0, 𝛤M).                                        (9) 

A hozzájárulás, vagyis az oldalnyomás-növekedés kiszámítható a tiszta lipid konstans 

molekuláris területigény mellett mért oldalnyomásából 𝜋(𝐶s = 0, 𝛤M), és a penetráció végén 

kapott kevert réteg oldalnyomásából  𝜋s(𝐶s,  𝛤M). A lipid tenzid nélküli oldalnyomása (𝝅𝐌𝟎
) 

ebben az esetben megegyezik a mért stabilitásoknak megfelelő oldalnyomással, konstans 

molekuláris területigény mellett, amelyet a lipid oldalnyomás-terület izotermájából 

határozhatunk meg. A 14. táblázat ezeket az adatokat foglalja össze. 

14. táblázat: A DPPC film stabilitásmérésekből meghatározott felületi mennyiségei 

 𝝅𝐌
𝟎 / mN×m-1  �̂�𝐌 / nm2×molekula-1 

8,5 0,600 
12 0,570 

16,6 0,545 
20 0,529 

Pethica elmélete alapján, a penetráció során kialakuló kevert rétegben a lipid parciális 

molekuláris területigénye megegyezik a penetrációs oldalnyomáson a tiszta lipid molekuláris 

területigényével. Az irodalom szerint ez a megfontolás a kondenzált film állapot esetében kis 

hibával terhelt. A mérések oldalnyomás tartománya a kondenzált film állapot tartományában 

van, amely az izoterma platót követő felívelő szakasza (9. ábra): 

�̅�M (𝜋s(𝐶s , ΓM)) =  �̂�M(𝜋(𝐶s = 0 , ΓM)).                                     (22) 

E kikötés alapján az általam alkalmazott kísérleti paraméterek mellett a Pethica modell 

felhasználható. A modell alkalmazásához a penetrációs oldalnyomásokhoz rendelhető lipid 

parciális molekuláris területigényt a 15. táblázat foglalja össze: 
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15. táblázat: A tiszta lipidfilm molekuláris területigénye (�̂�𝑴) és a kevert réteg 

oldalnyomásához (𝝅𝐬(𝑪𝐬, 𝜞𝑴)) rendelhető molekuláris területigény (�̅�𝑴 ) összefoglalása 

�̂�𝐌 /nm2×molekula-1 𝝅𝐬(𝑪𝐬, 𝜞𝐌) / mN×m-1 �̅�𝐌 (𝝅(𝑪𝐬, 𝜞𝐌)) / nm2×molekula-1 

0,600 

10,75 0,579 
10,7 0,580 
12,6 0,566 
16,1 0,546 
17,5 0,541 

0,570 

14 0,558 
14 0,558 

15,8 0,548 
18,5 0,536 
19,3 0,533 

0,545 

18,6 0,535 
18,4 0,537 
19,5 0,532 
21,3 0,524 
24,4 0,511 

0,529 

22,4 0,519 
21,3 0,524 
23,3 0,516 
23,8 0,513 
24,4 0,511 

 

A 10. ábra a 15. táblázatban összefoglalt adatok oldalnyomás - terület izoterma ábrázolását 

mutatja, amelyből a termodinamikai modellben szükséges illesztések, az adatok 11. ábrának 

megfelelő ábrázolásában végezhetőek el a tenzid felületi koncentráció számításához. 
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10. ábra: A penetrációs mérés oldalnyomás (𝝅𝐬)- terület ( �̂�𝐌) izotermái különböző 

szubfázisbeli tenzidkoncentrációnál (c) 
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11. ábra: A kevert lipid-tenzid réteg oldalnyomása (𝝅𝐬) a tömbfázisbeli tenzidkoncentráció 

(c) függvényében a lipidfilm növekvő komprimáltságával                 
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A Pethica egyenlet értelmében szükséges a (
𝑑𝜋s

𝑑 ln 𝑚s
)

𝑇,𝑝,�̂�M

 meredekség érték meghatározása, 

amelyet a 𝜋s vs. ln 𝑚s görbék esetében a négy nagyobb koncentráció érték pontjaira illesztett 

egyenes meredekségeként kapunk. A 16. táblázat az illesztéssel kapott meredekségeket foglalja 

össze a tiszta lipid molekuláris területigényéhez kapcsolódva. 

16. táblázat: A Pethica modellhez szükséges illesztések meredekeségét ( dπ𝑠

d 𝑙𝑛 m𝑠
) a tiszta lipid 

film molekuláris területigényéhez ( �̂�𝑴 ) rendelve 

�̂�𝐌 / nm2×molekula-1 A kapott meredekségek 
0,600 8,139 
0,570 5,813 
0,545 1,247 
0,529 0,096 

 

A Pethica egyenlet segítségével, és a fenti adatok felhasználásával kiszámítható a tenzid felületi 

koncentrációja: 

𝛤S =  
1

2𝑅𝑇
(1 −

𝐴M̅̅ ̅̅̅

�̂�M
) (

𝑑𝜋𝑠

𝑑 ln 𝑚s
)

𝑇,𝑝,𝐴M

                                         (5) 

A számolt felületi koncentráció értékek grafikusan ábrázolva a 12. ábrán láthatóak. 
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12. ábra: A Pethica modell alapján számolt felületi koncentráció értékek (𝜞𝐒 ) a lipid 

molekuláris területigény ( �̂�𝐌 ) függvényében a szubfázisbeli tenzidkoncentráció 

növekedésével 
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13. ábra: A tenzid felületi koncentrációja (𝜞𝐒 ) a penetrált rétegben a szubfázis 

tenzidkoncentrációja (cs) függvényében különböző tömörségű DPPC film esetében 

 A tenzid számított felületi koncentráció értékei a konstans DPPC felületi koncentráció 

esetén a tenzid szubfázisbeli koncentrációjával növekednek, legjobban a kevésbé tömör lipid 

filmek esetében. A lipid film komprimáltságával a tenzid felületi koncentrációja jellemzően 

csökken.  

5.4.1.1.b Magalhaes penetrációs modell[42] 

 A Motomura egyenletben, Barnes módosítása során elsődlegesen az integráláshoz 

szükséges referenciapont kiválasztása okozott problémát. Magalhaes, Oliveira módosításánál 

az egyenletben az integrál alsó határa a lipid monoréteg kollapszusa lett.  

ΓS =  
1

2𝑅𝑇�̅�M
∫ (

𝑑𝜋

𝑑 ln 𝑚s
)

𝑇,𝑝,�̂�M

𝑑 �̂�M
�̂�M

�̂�Mc
                                       (7) 

A kollapszus esetében a tenzid felületi koncentrációja 0-nak tekinthető. Az integrál felső 

határa egy tetszőlegesen megválasztott lipid molekuláris területigény, de feltétel, hogy a 

monoréteg hatása az oldalnyomásra elhanyagolható legyen. Jelen esetben a gát maximálisan 

nyitott állapotához, ami 1,18 nm2×molekula-1, hozzárendeltem a felületi feszültség méréséből 

kapott 𝜋s
0 értékeket, és az így kapott 𝜋s

0 vs. ln 𝑚s pontokra illesztett görbe meredeksége lett az 

integrál felső határa.  
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A DPPC monoréteg kollapszusa:  67 mN×m-1  0,3 nm2×molekula-1 [55] 

A Magalhaes kiértékeléshez az adatpontokra másodfokú polinomot illesztettem, majd a kapott 

görbe egyenletének numerikus deriválásával jutottam az integráláshoz szükséges meredekség 

értékekhez. A 17. táblázat az integrandusokat foglalja össze a lipid molekuláris 

területigényéhez rendelve: 

17. táblázat: Az integrált területek a lipid molekuláris területigényével ( �̂�𝐌) 

�̂�𝐌 / nm2×molekula-1 A kapott integrálok 
1,180 0,559 
0,600 0,599 
0,570 0,451 
0,545 0,308 
0,529 0,233 
0,300 0 

A Magalhaes modell felhasználásával számolt felületi koncentráció értékeket a 14. ábrán 

tüntettem fel. 
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14. ábra: A Magalhaes modell alapján számolt felületi koncentráció értékek (𝜞𝐒 ) a lipid 

molekuláris területigény ( �̂�𝐌) függvényében a szubfázisbeli tenzidkoncentráció 

növekedésével 
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15. ábra: A tenzid felületi koncentrációja (𝜞𝐒 ) a penetrált rétegben a szubfázis 

tenzidkoncentrációja (cs ) függvényében különböző tömörségű DPPC film esetében 

A tenzid számított felületi koncentráció értékei esetében jól látszik, hogy az 

oldalnyomás-változásnak megfelelően függnek a lipid film tömörségétől, ugyanakkor a 

szubfázisbeli tenzid koncentrációtól csak kismértékű függést mutatnak.  

5.4.1.1.c A Pethica és Magalhaes modellek összehasonlítása 

A Pethica és Magalhaes modellekből számított felületi tenzidkoncentráció értékek 

szubfázisbeli koncentrációtól való függését hasonlítom össze a 16. ábrán. Az ábrán a 

felületaktivitás adatai is szerepelnek. 
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16. ábra: A DTAB kationos tenzid oldatainak felületi koncentrációja (𝜞𝐒 ) a szubfázisbeli 

koncentráció (cs) függvényében. A felületaktivitás és a penetrációs termodinamikai modellek 

összehasonlítása. 

 A felhasznált két termodinamikai modell esetében a kapott felületi koncentráció értékek 

eltérőek. A Magalhaes modell esetében állandó lipid molekuláris területigény mellett, a felületi 

koncentráció értékek csak kis mértékben növekednek a tenzidkoncentrációval, míg a Pethica 

modell esetében, adott molekuláris területigény mellett is, megfigyelhető a jelentősebb 

koncentrációtól való függés. A termodinamikai modellek esetében a legkevésbé tömör lipid 

illeszkedés mellett a tenzid felületi koncentrációja meghaladhatja a felületaktivitásból kapott 

értéket. A penetráció során bekövetkező oldalnyomás változás figyelembevételével, a Pethica 

modell áll közelebb a kísérleti eredményekhez, bár tendenciájában a Magalhaes modell is 

hasonló koncentrációfüggést mutat.  

5.4.1.1.d Izoterma modell szerinti megközelítés[43] 

Sundaram és Stebe (1996) a penetráció során bekövetkező oldalnyomás–változás 

értelmezésére két modellt állítottak fel. Az egyik a Langmuir izotermán alapuló modell, amely 

szerint a határfelületen lévő lipid film jelenléte csökkenti a penetráló anyag adszorpcióját, míg 

a másik modellben a Frumkin izotermát alkalmazzák, amely figyelembe veszi az esetlegesen 

fellépő kölcsönhatásokat a lipid és a tenzid, valamint a tenzid molekulák között.  

A kísérleti penetrációs adatokkal való összehasonlításban a lipid film tömörségét felületi 

borítottságként kell kifejezni. 
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Ez a penetrációk jellemzéséhez számolt borítottság érték: 

 𝑥1 =  
�̂�MC

�̂�M
                                                          (23) 

ahol �̂�M az egyes film oldalnyomások mellett egy DPPC molekulára eső terület igény, míg �̂�MC
 

az egy DPPC molekulára eső minimális terület igény a legtömörebb (szilárd analóg) filmben.  

Az x1 értékek meghatározásához az 15. ábrán feltüntetett DPPC izotermát használtuk. 

18. táblázat: A penetráció kiértékeléséhez számított lipid felületi borítottság (𝒙𝟏) értékek az 

egyes kezdeti oldalnyomásoknál (𝝅𝐌), és területigénynél (A) 

𝝅𝐌 / mN×m-1 A / nm2×molekula-1 𝒙𝟏 
10 0,600 0,50 
15 0,570 0,53 
20 0,545 0,55 
25 0,529 0,57 

 

Az 18. táblázat adataiból látszik, hogy a lipid film komprimáltságával 𝑥1 értéke nő. 

A 17. ábra a penetrációs adatok Sundaram[43] cikke alapján történő ábrázolása, a 

termodinamikai modellektől függetlenül, amely esetében a számított k érték a felületaktivitás 

mérésekből volt származtatható a következő egyenlet alapján: 

∆𝜋 = 𝑅𝑇 𝛤s,∞ ln(1 + 𝑘)                                                        (24) 

ahol  ∆𝜋 /Nm×m-1 az oldalnyomás-változás a penetráció során, 𝑅 / J×(K×mol)-1 az egyetemes 

gázállandó, T/K az abszolút hőmérséklet, 𝛤s,∞ /mol×m-3  a tenzid maximális felületi 

koncentrációja. 
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17. ábra: Penetráció során bekövetkező oldalnyomás-változás (∆𝝅) a Sundaram által 

definiált, koncentrációval arányos k függvényében 

 Ebből az ábrázolásból egyértelműen kiderül, hogy a Langmuir izoterma modellt, amely 

ideális kölcsönhatást feltételez, elvethetjük, mint lehetséges értelmezést.  

A Langmuir modell esetében az oldalnyomás változás, minden lipid felületi borítottság 

érték esetében ugyan olyan ∆π vs. k függést mutatna, vagyis a különböző lipid borítottságok 

esetén a görbék egybe esnének, hiszen a penetráció független lenne a lipid jelenlététől 

(hasonlóan a 8. ábrához). A rendszerre a nem ideális, Frumkin izoterma modellt 

alkalmazhatjuk. Ahhoz, hogy a Frumkin modellben a jelenlévő kölcsönhatások jellegét 

értelmezni lehessen, felhasználtam a Pethica elmélet szerint számított felületi koncentrációkat. 

Frumkin izoterma modell 

 A Frumkin modell értelmezéséhez szükséges további ábrák a Pethica modellből 

számított felületi koncentráció mennyiségek alkalmazásával lettek meghatározva. A tenzid 

felületi borítottság értékét a következő egyenlet írja le: 

𝑥2 =  
𝛤s

𝛤s,∞
                                                            (10) 

ahol x2 a tenzid felületi borítottsága, 𝛤s /molekula×nm-2 a Pethica modelllből számított felületi 

koncentrációja, 𝛤s,∞ /molekula×nm-2  a tenzid maximális felületi koncentrációja. 

A 18. ábra a tenzid felületi borítottság k (koncentrációval arányos mennyiség) függését mutatja. 
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18. ábra: A DTAB felületi borítottságának (x2) koncentráció függése különböző lipid felületi 

borítottság (x1) mellett. 

 A kölcsönhatások jellemzéséhez azt kell megvizsgálni, hogy alakul a felületi tenzid 

általi borítottság (x2) a tenzidkoncentráció és a lipid általi felületi borítottság (x1) függvényében. 

A DPPC felületi borítottság (x1) értéke a penetráció kezdeti oldalnyomásának növekedésével 

nő. Ez összhangban van azzal a ténnyel, hogy minél nagyobb a lipidfilm oldalnyomása, annál 

kisebb a molekuláris terület igénye (�̂�M) (12. és 15. táblázat). Konstans molekuláris 

területigény mellett a tenzid szubfázisbeli koncentrációjának növelésével az oldalnyomás is nő 

(∆𝜋) a tiszta lipid oldalnyomásához képest. Ez összhangba hozható azzal a ténnyel, hogy felület 

aktív anyag tiszta felületen is nagyobb mennyiségben adszorbeálódik, ezzel jobban csökkentve 

a felületi feszültség értékét, vagyis a felületaktivitás is nő a koncentráció növekedésével. Fontos 

megjegyezni, hogy a penetrációs mérések során tapasztalt oldalnyomás-változás értéke minden 

koncentráció és minden kezdeti oldalnyomás esetében meghaladja a felületaktivitásból számolt 

𝜋s
0 / mN×m-1 értékeket, de a számított felületi koncentrációk értéke a felületaktivitásnál kapott 

felületi koncentráció értékeknél általában kisebb (16. ábra). 

 A tenzid penetrációs viselkedése a konstans szubfázisbeli koncentráció esetében még 

érdekesebb. Minél nagyobb a lipidfilm komprimáltsága, vagyis minél nagyobb a felületi 

borítottság érték (x1), annál kevésbé penetrál a tenzid a DPPC monorétegbe. 

 A fenti megfigyelések segítségével a következő kölcsönhatásokat kell megfontolni. 
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Lipid-tenzid vonzás: A lipid és tenzid molekula között vonzó kölcsönhatás a fejcsoportok 

ellentétes elektrosztatikus jellege esetén a fejcsoportok között, illetve a van der Waals 

kölcsönhatás révén a láncok között alakulhat ki. A láncok közötti vonzáshoz a molekuláknak 

közel kell kerülnie egymáshoz, vagyis erősen komprimált film esetében valósulhat meg. A 

láncok közötti vonzást a fejcsoportok közötti vonzó kölcsönhatás szintén elősegítheti. A lipid-

tenzid molekulák közötti vonzás esetében az oldalnyomás-változás növekedne a koncentráció 

függvényében (17. ábra) a lipid film felületi borítottságának növekedésével (x1).  

Lipid-tenzid taszítás: A lipid-tenzid molekulák közötti taszítás szintén a fejcsoportok 

elektosztatikus jellege révén alakulhat ki a rendszerben. Ez a kölcsönhatás a lipid molekulák 

szorosabb illeszkedéséhez, a lipid-lipid vonzás növekedéséhez, vezethet a rendszerben, amely 

a tenzid adszorpcióval szemben növekvő lipid felületi borítottsággal energiagátként szolgál. A 

lipid-tenzid molekulák közötti repulzió esetében az oldalnyomás-változás csökkenne a 

koncentráció függvényében (17. ábra) a lipid film felületi borítottságának növekedésével (x1).  

Tenzid-tenzid kölcsönhatás: A tenzid molekulák között a fejcsoport jellegéhez mérten szintén 

taszító vagy vonzó kölcsönhatás léphet fel. A vonzó kölcsönhatás esetében a molekulák 

szorosabb illeszkedése a tenzid alkil láncok között is eredményezhet van der Waals vonzást. 

 A 18. ábrán a tenzid felületi borítottság (x2) koncentráció (k) függése látható különböző 

lipid felületi borítottság mellett (x1). x2 a 17. ábrának megfelelő függést mutat, vagyis a felületi 

borítottság (x2) a szubfázisbeli koncentrációval nő, míg a lipid film felületi borítottságával 

csökken (x1). 

A 17. és 18. ábrán látható összefüggés alapján a DTAB-DPPC rendszer a lipid-tenzid 

vonzásnak és a tenzid-tenzid taszításnak felel meg. 

A DPPC határfelületi orientációja spektroszkópiai módszerekkel igazoltan, olyan, hogy 

a szubfázis irányába negatívabb elektrosztatikus jelleggel rendelkezik.[56] A DTAB tenzid 

fejcsoportja pozitív töltésű. Ezek alapján a rendszerben a lipid-tenzid vonzás lesz a jellemző a 

fejcsoportok között. A vonzó kölcsönhatás perturbálja a lipid-lipid molekulák közötti 

kölcsönhatást is. A tenzid-tenzid molekulák esetében egyértelműen a taszító kölcsönhatás fog 

érvényesülni, amely a lipid-tenzid vonzást erősíteni fogja. Mivel a penetráció a lipid film 

kondenzált állapotában történik, nem valószínű, hogy a tenzid molekula a már kialakult lipid 

szigetek molekulái közé behatoljon, a láncok közötti van der Waals vonzás miatt, inkább a 

szabad helyeket tölti ki a lipid szigetek körül. Az, hogy a lipid fejcsoportja lévén kompenzálni 

képes a felületi tenzid molekulák töltését összhangban van a termodinamikai modelleknél a 

felületaktivitásnál nagyobb felületi koncentráció értékekkel (16. ábra). Az izoterma modellek 
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közül a Frumkin modell D változata áll közel a DPPC-DTAB rendszer viselkedéséhez, ahol az 

1-2 és 2-2 kölcsönhatás együttes jelenléte érvényesülhet.   

5.4.2 Lipid monoréteg kölcsönhatásának vizsgálata DTAB-val SFG spektroszkópia 
alkalmazásával 

 A DTAB lipid monoréteggel való kölcsönhatásának molekuláris szintű vizsgálatára az 

SFG spektroszkópiát alkalmaztam. A kísérletek során a penetráció ideje alatt vettem fel 

spektrumokat. Egy ilyen kísérletben felvett spektrumot mutat a 19. ábra, a jellegzetes rezgések 

megjelölésével. 
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19. ábra: DPPC monoréteg SFG spektruma a penetráció előtt (●) valamint a DTAB 

penetrációja után 10-40 perccel (●), és 70-100 perccel (●) 

A tenzid határfelületen történő adszorpciója bizonyított, mind a felületi feszültség mind 

a penetrációs mérések eredménye által. A spektrumban a DTAB-val való kölcsönhatás 

következtében intenzitásnövekedés figyelhető meg a metil és metilén szimmetrikus rezgésben, 

a tiszta lipid filmhez képest. A megnövekedett intenzitás a határfelületben megjelenő 

molekuláris többlethez köthető, amelyet a tenzid jelenléte okoz. Az tenzid injektálását követően 

a metil szimmetrikus csúcs nő, míg a metilén szimmetrikus csúcs csökken az időben, és a 

metilén antiszimmetrikus rezgés minimális jele is eltűnik, ezzel szemben az antiszimmetrikus 

metil csúcs intenzitás nem változik. Ezzel szemben az antiszimmetrikus metil csúcs intenzitás 

nem változik, és a metilén antiszimmetrikus csúcs minimális jele is eltűnik (piros, kék 

spektrumok). A különböző szimmetrikus rezgések intenzitásarányának (I metilén szimmetrikus / I metil 
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szimmetrikus) változásából következtetni lehet a réteg molekuláris rendezettségére. Rendezetlen 

réteg esetében ez az arány nagy, a sok gauche hibahely miatt, de a molekuláris rendezettség 

növekedésével egyre csökken, all-transz állású láncok esetében nagyon kicsi érték. Ezeket az 

arányokat a szimmetrikus csúcsok legnagyobb intenzitású pontjainak arányával határoztam 

meg. Az arányokat a 19. táblázat foglalja össze. 

19. táblázat: Az SFG spektrumban mért intenzitásarányok a lipid filmre, illetve a DTAB 

penetráció során 

A határfelületi réteg 
összetétele A kísérleti idő 𝐼maxvsCH2

ImaxvsCH3

⁄  

DPPC 0 0,49 
DPPC-DTAB 10-40 perc 0,51 
DPPC-DTAB 70-100 perc 0,36 

 

A tiszta lipid esetében a szimmetrikus csúcsok intenzitásaránya 0,49, és a metil 

antiszimmetrikus csúcs intenzitása nagyon kicsi, a DPPC lipid 14,7 mN×m-1 kompresszió 

mellett, az izotermának megfelelő kondenzált film állapot rendezettséget mutatja. Ennek 

megfelelően a rétegben jelen vannak a gauche-hibahelyek. Az injektálást követő 10-40 percben 

mind a két szimmetrikus csúcs intenzitása megnő, ezzel jelezve, hogy a tenzid megjelent a 

határfelületi rétegben. Ha megvizsgáljuk az intenzitásarányokat a két spektrum esetében nincs 

nagy különbség. Ez azt jelenti, hogy a tenzid adszorpciója a felületen nem eredményezi a 

határfelületi, most már kevert réteg nagyobb mértékű rendezettségét. Az idő haladásával 

azonban, a metilén szimmetrikus csúcs intenzitása csökken, míg a metil szimmetrikus csúcs 

intenzitás nő. A metil csúcs intenzitás növekedése további tenzid adszorpcióra utal. Az 

intenzitás arány ebben az esetben a másik két spektrumhoz képest nagyobb különbséget mutat, 

az arány értéke csökken. Ez azt jelzi, hogy a gauche hibahelyek száma a rétegben csökken, a 

réteg jobban rendeződik. A gauche-hiba helyek egyik spektrum esetében sem tűnnek el teljesen, 

mert a metilén jel megfigyelhető marad. A felvett spektrumokból kiderül, hogy a rendszer 

végleges állapotát hosszabb időskálán éri el. Az SFG mérés alapján megállapítható, hogy a 

penetráció során bekövetkező oldalnyomás-változás nem csak pusztán a tenzid jelenlétének 

köszönhető, hanem a tenzid-lipid molekulák közötti kölcsönhatásnak is, amelynek jellege a 

penetráció során az időben változik és a kevert réteg alkil láncainak nagyobb rendezettségéhez 

vezet.  
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20. ábra: DTAB d62-DPPC monorétegbe való penetrációjának (●), DTAB adszorpciós 

rétegének (●) és a d62-DPPC monoréteg SFG spektruma a CH rezgések tartományában 

 A láncban perdeuterált DPPC monoréteg spektrumában csak a nem deuterált kolin 

fejcsoport rezgése azonosítható 2950 cm-1 hullámszámnál. A penetrált réteg spektrumában a 

szimmetrikus rengések tartományában megjelenik a metilén és metil szimmetrikus csúcs, 

2852 cm-1 és 2878 cm-1 hullámszámoknál, amely a DTAB felületi rétegben való jelenlétéhez 

köthető. Összehasonlításul látható a DTAB víz/levegő határfelületi történő adszorbeált 

rétegének spektruma is. A penetrációnak és felületaktivitásnak megfelelő spektrumok metilén 

és metil szimmetrikus rezgéseihez tartozó intenzitásarányok vizsgálatából kiderül, hogy a 

tenzid a kevert rétegben nagyobb rendezettséget mutat. Nagyobb rendezettség azért alakulhat 

ki, mert a lipid-tenzid fejcsoportok között vonzó kölcsönhatás lép fel, amely a tenzid molekulák 

töltését kompenzálja egy adott felületi tenzid koncentrációértékig, ezzel elősegítve a tenzid-

tenzid alkil láncok közötti vonzó kölcsönhatást és a lipid-tenzid alkil láncok közötti vonzó 

kölcsönhatást is. 

5.4.3 DTAB kationos tenzid DPPC monoréteggel való kölcsönhatásának jellemzése a 
kísérleti és elméleti módszerek alapján 

 A DTAB tenzid DPPC lipiddel való kölcsönhatásának vizsgálata során elméleti és 

kísérleti módszereket is alkalmaztam. A Langmuir-filmmérleges mérések segítségével, a tenzid 
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membránaffinitását bizonyítottam, amely a határfelületen kialakított komprimált monoréteg 

oldalnyomás-növekedésében mutatkozik meg a tenzid határfelületi adszorpciójának hatására. 

A termodinamikai modellek segítségével meghatároztam az oldalnyomás-növekedéshez 

rendelhető felületi molekulakoncentrációt. A két alkalmazott termodinamikai modell részben 

eltérő eredményre vezetett. Míg a Pethica modell esetében a felületi koncentrációk a lipid 

molekuláris területigény függvényében nagyobb különbséget mutatnak, azaz a koncentrációtól 

jobban függenek (12. ábra), addig a Magalhaes kiértékelés során az oldalnyomás-változásban 

tapasztalható koncentrációtól való függés kevésbé érzékelhető, a kiszámított felületi 

koncentráció értékek egymáshoz közeliek (14. ábra).  

A DTAB kationos tenzid felületaktivitásának vizsgálata során az egyes koncentrációkhoz 

rendelhető oldalnyomás értékeket (𝜋s
0), a penetráció során bekövetkező oldalnyomás-változás 

(∆𝜋) a tiszta lipid réteg oldalnyomásához képest minden esetben meghaladja. Emellett mind a 

két termodinamikai modell esetében előfordul a felületaktivitásnál nagyobb felületi 

koncentráció mennyiség. A termodinamikai modellek mellett az izoterma modellek 

vizsgálatával kiderül, hogy a rendszerben az eredményként kapott oldalnyomás-változás a lipid 

felületi borítottságától is függ, és a rendszerben 1-2 lipid-tenzid vonzó és 2-2 tenzid-tenzid 

taszító kölcsönhatás érvényesül. Ugyanakkor a lipid-tenzid fejcsoportok közötti vonzás miatt 

az adszorbeálódott tenzid molekulák töltésének egy részét a lipid fejcsoportja kompenzálja, 

adott tenzid felületi koncentráció értékig, így a tenzid-tenzid taszítás a határfelületi rétegben 

csak a kompenzálás után érvényesül.  

Az SFG monoréteges kísérletekben a metil szimmetrikus rezgés intenzitásnövekedése azt 

mutatja, hogy a tenzid felületi koncentrációja a mérési idő alatt növekszik, ugyanakkor 10-40 

perc alatt ez nem jár a tiszta lipid réteghez képest nagyobb molekuláris rendezettséggel. Ez a 

tenzid molekulák töltésének lipid fejcsoport általi kompenzációjához köthető, hiszen ekkor még 

nincs olyan kölcsönhatás, amely a réteg rendeződéséhez vezetne. Az, hogy a rendszerben lesz 

egy kritikus felületi koncentráció, amelynél a kölcsönhatások jellege taszításba fordul át és a 

lipid átlali kompenzáció megszűnik, szintén az SFG méréssel támasztható alá. A penetráció 

előrehaladásával a szimmetrikus rezgések intenzitásaránya csökken a tiszta lipidhez, és a 

kezdeti penetrációs állapothoz képest. A határfelületi kevert réteg molekuláris rendezettsége 

nő, ami szintén az oldalnyomás növekedéséhez vezet. A rendezettség növekedése a rendszerben 

lévő tenzid-tenzid taszítás és alkil láncok közötti vonzás miatt jöhet létre. A deuterált 

monoréteges mérésekből pedig az is kiderül, hogy a tenzid alkil láncok is nagyobb 

rendezettséget mutatnak a kevert rétegben, mint a tiszta határfelületen történő adszorpciókor. 
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Mindezek alapján elmondható, hogy a kölcsönhatás összetett folyamat eredménye, amely a 

következő lépésekből épül fel: 

1. A tenzid határfelületi adszorpciója, a lipid elektrosztatikus kompenzálása mellett 

2. A kritikus tenzid felületi koncentráció elérése a határfelületi rétegben, a kompenzáció 

megszűnése 

3. A tenzid-tenzid taszító kölcsönhatás megjelenése, és a lipid-lipid, lipid-tenzid vonzás 

erősödése. 

Ha figyelembe vesszük a vizsgálat során meghatározott folyamatot, és az oldalnyomásban 

tapasztalt változásokat, a két termodinamikai modell közül, a Pethica modell áll közelebb a 

kísérletekben tapasztalt koncentrációfüggéshez. 

5.4.4 Kvázi-egynesúlyi izoterma mérési módszer 

 Az irodalmi részben is bemutatott munkákban a tenzid felületi koncentrációjának 

meghatározásához kvázi-egyensúlyi izotermákat vettek fel.[39], [42] Ilyen izotermákat én is 

meghatároztam a DPPC-DTAB rendszerben. Az ilyen izotermák esetében a cél, a lépésenkénti 

kompresszió mellett az hogy, megmérjük a DPPC-DTAB kevert réteg egyensúlyi 

oldalnyomását. Ezeknél a méréseknél a tenzid szubfázisba injektálása a gát teljesen nyitott 

pozíciójában történik.  

 A mérések során a lipidfilm állapotáról egy DPPC izoterma felvételével győződtem 

meg. A lipidfilm izotermái mind mutatják a jellegzetes fázisátmeneteket, amely biztosít arról, 

hogy a lipidfilm a mérésre alkalmas (9. ábra).  

A felvett kvázi-egynesúlyi oldalnyomás - terület izotermákat 21. ábra mutatja, amelyen 

követhető az oldalnyomás csökkenése is az egyes kompressziós lépések között. 
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21. ábra: A kvázi-egyensúlyi izotermák a tiszta DPPC és a DTAB különböző szubfázisbeli 

koncentrációinál 

A mért egyensúlyi izotermákat a 22. ábra mutatja. 
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22. ábra Az egyensúlyi oldalnyomások a molekuláris területigény függvényében a tenzid 

szubfázisbeli koncentrációjának növekedésével 

Az izotermák együttes ábrázolásából kiderül, hogy az oldalnyomás várt 

koncentrációfüggése nem észlelhető a kevert réteg izotermái esetében, de minden kevert réteg 

izotermája elkülönül a tiszta DPPC egyensúlyi izotermájától.  
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23. ábra: Az egyensúlyi izotermák a kondenzált lipid film állapotának tartományában 

 A 23. ábrán látszik, hogy a kvázi-egynsúlyi izoterma mérések a kondenzált film 

tartományban sem mutatnak koncentrációfüggést, eltérően a 4.1.1.1 fejezetben ismertetett 

adatokhoz képest.  

 Eszerint a termodinamikai modelleket nem tudom alkalmazni a tenzid felületi 

koncentrációjának számításához. Ebben a tenzid koncentráció tartományban, az elvégzett 

mérések alapján ez a mérési módszer nem alkalmas a membránaffinitás 

koncentrációfüggésének vizsgálatára. 

 Az, hogy mekkora jelentőséggel bír, hogy a penetráció értékelése során mennyire 

közelítjük meg a tényleges egyensúlyi állapotot szemléltethető a kevert réteg különböző 

tenzidkoncentrációjú dinamikus izotermáinak és egyensúlyi izotermáinak eltérésével, ahol az 

egyensúlyi állapotot a rendszer, a folyamatos kompresszió miatt nem tudja elérni. 
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24. ábra: Dinamikus és kvázi-egyensúlyi izotermák összehasonlítása 

5.4.5 Mérési módszerek összehasonlítása 

 Figyelemreméltó, hogy a két mérési módszer más-más eredményre vezet. A penetráció 

5.4.1.1 fejezetében ismertetett oldalnyomás-változás eredmények, minden koncentráció 

esetében mutatnak a tenzid szubfázisbeli koncentrációjától való, és lipid felületi borítottságától 

való (x1) függést. Az eredményekre pedig két termodinamikai modell is alkalmazható. Ezzel 

szemben a kvázi-egyensúlyi izoterma módszer esetében a különböző DTAB koncentrációk 

izotermái nem különböztethetőek meg egymástól. Ez a jelenség a következő okokra vezethető 

vissza. A kvázi-egyensúlyi mérési módszer esetében több oldalnyomáson is egy mérés 

keretében végezzük el a mérést, így az egy oldalnyomásra jutó időkorlát esetében, különösen 

kis koncentrációknál a tényleges egyensúly elérése nem történik meg, míg a penetrációs 

módszernél egy oldalnyomáson mérünk egy mérés keretében, amely kevésbé korlátozza a 

mérés idejét, ezáltal több időt hagyva az egyensúly elérésére.  

 A két módszer mégsem különbözhet egymástól annyira, mivel ugyanazzal a rendszerrel 

dolgozunk, ugyanazon kölcsönhatások érvényesülnek. A penetrációs mérések esetében, a 

lipidfilm minden oldalnyomáson kondenzált állapotban van (9. ábra). A tenzidnek egy 

kondenzált állapotban lévő, komprimált filmbe történő behatolása gátolt a lipid molekulák van 

der Waals kölcsönhatása miatt, amihez az idő előre haladásával a már ismertetett tenzid-tenzid 

taszító kölcsönhatás is hozzájárul. Ezen módszer esetében tehát a taszító kölcsönhatás dominál 

a feltételezett egyensúlyi állapotban. A lipid kondenzált állapotában fellépő erős van der Waals 

kölcsönhatás és a taszítás miatt a tenzid nem hatol be a kondenzált állapotú lipid doménekbe, 
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csak a doménes szerkezet külső molekuláival hat kölcsön. Az izoterma módszer esetében a 

kompresszió során a kvázi-egynesúlyi pontokban az oldalnyomás csökkenése figyelhető meg. 

Ez analóg folyamat a tenzidmolekula deszorpciójával. A lassú kompressziónak köszönhetően, 

a rétegben a már szorosan illeszkedő molekulák között a vonzás lesz a domináns. A réteg 

feltételezhetően kevert, hiszen a tenzid adszorpciója a lipid gáz analóg állapotában történt, ahol 

a lipidek szoros illeszkedése nem valósul meg. Az, hogy a kölcsönhatások hozzájárulása milyen 

mértékben érvényesül, függ a lipid molekuláris helyigényétől és állapotától is. A két mérési 

módszerben érvényesülő kölcsönhatásokat és a módszer kivitelezését figyelembe véve, azt 

feltételezhetjük, hogy a 4.1.1.1 penetrációs kísérletben a tenzid, kisebb alkil lánca, pozitív 

fejcsoportja miatt nem épül be a lipid molekulák közé, hanem a szabad helyeket tölti ki, ezzel 

perturbálva a lipid molekulák közötti kölcsönhatást is, míg az izoterma módszer esetében 

ténylegesen kevert réteggel lehet számolni. A kvázi-izoterma módszer esetében bekövetkező 

nemlineáris koncentrációfüggéshez valószínűleg hozzájárul az is, hogy a lipid a kompresszió 

során fázisátalakuláson is átmegy.  

Mindezen effektusok ismeretében a két mérési módszert nem tekinthetjük azonosnak, 

és nem is várható el, hogy azonos eredményre vezessenek. Mindemellett a kísérletek 

bizonyították, hogy kvázi-egyensúlyi izoterma módszer nem alkalmas kis 

tenzidkoncentrációkkal való kísérletezésre. Ahhoz, hogy igazolhassuk, hogy a DTAB-DPPC 

monorétegben fellép-e az említett tenzid-lipid molekula csoportosulás, vagy ténylegesen kevert 

réteggel van dolgunk további képalkotó és spektroszkópiai vizsgálatokra lenne szükség. 

5.5 Lipid kettősréteg kölcsönhatásának vizsgálata DTAB-val SFG spektroszkópia 
alkalmazásával 

 Az összegfrekvencia-keltési spektroszkópia segítségével felderíthető a lipid - 

penetrációs anyag kölcsönhatásának molekuláris háttere. A különböző funkciós csoportok 

sávjainak intenzitás, és csúcsalak változása olyan többletinformációkat hordoz, amelyekre egy 

Langmuir-mérleges kísérlet esetében nem derül fény. A munkám során az összegfrekvencia-

keltési spektroszkópiát arra használtam fel, hogy a DTAB tenzidnek lipid monoréteggel vagy 

kettősréteggel való kölcsönhatását vizsgáljam, ezzel közelebb kerülve a 

membránmodellezésben a valódi sejtmembránhoz.  

5.5.1 A kölcsönhatás jellegének vizsgálata 

 A kölcsönhatás jellegének vizsgálatához a penetrációs koncentráció tartományban 

végeztem SFG spektroszkópiai méréseket, kvarc prizmán kialakított kettősréteggel, melynek 
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belső oldala d62-DPPC láncban perdeuterált lipid, míg külső oldala a DSPC lipid volt. A tenzidet 

tartalmazó szubfázissal közvetlenül a DSPC lipid érintkezett.  

A felvett spektrumok teljes hullámszám tartománya 2700-3700 cm-1, ssp 

polarizációban. Ezen tartományban alapvetően 5 CH rezgés csúcsai és a víz rezgések csúcsai 

figyelhetőek meg. Ezek: a metilén csoport rezgései gyenge intenzitással, amelyek a metil 

csúcsok „vállaként” jelentkeznek a spektrumban, 2855-2857 cm-1 frekvenciánál a szimmetrikus 

nyújtás, míg ~2900 cm-1 frekvenciánál az antiszimmetrikus nyújtás Fermi rezonanciával 

kombinált csúcsai. A metil csoportok jellegzetes csúcsai, ~2875 cm-1, ~2952 cm-1, ~2960 cm-1 

frekvenciáknál nagy intenzitással a szimmetrikus nyújtás, Fermi rezonancia, antiszimmetrikus 

nyújtás rezgései. Ebben a tartományban a vízmolekulák rezgései is láthatóak. Két jellegzetes 

elnyújtott alakú csúcs rendelhető a vízmolekulákhoz, amelyek közül az első maximuma 

3200 cm-1-nél van. Ez a csúcs a négyes koordinációjú vízmolekulák szimmetrikus OH nyújtási 

rezgése, nagyfokú rendezettség mellett. A következő csúcs 3400-3450 cm-1 körül a nem teljes 

tetraéderes koordinációjú vízmolekulák jelenlétéhez köthető. Az irodalomban megemlítenek 

még egy harmadik csúcsot is, melyek a szabad OH csoportoktól származnak. A kísérletek során 

felvett spektrumokra mutat példát a 25. ábra a rezgések megjelölésével. 

2800 3000 3200 3400 3600
-20

0

20

40

I

 / cm-1

 Tiszta kettõsréteg spektruma_1
 Tiszta kettõsréteg spektruma_2

CH
2
 v

s

CH
3
v

s CH
2
v

as

CH
3
 v

Fr+as

 Tenziddel kölcsönható kettõsréteg_1
 Tenziddel kölcsönható kettõsréteg_2

 

25. ábra: Deuterált DPPC/DSPC kettősréteg kölcsönhatása DTAB tenzid oldattal. A 

spektrumok a kettősrétegről a kölcsönhatás előtt és a kölcsönhatás után készültek. 

A DTAB kationos tenzid injektálását követően egyértelműen megfigyelhető volt a CH 

tartományban lévő metil csúcsok intenzitásának csökkenése, emellett az OH csúcsok 
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intenzitása növekedett. Ennek a nagyobb mértékű vízmolekula rendeződésnek az oka lehet az 

adszorbeálódó tenziddel való lefedettség. A penetrációs koncentrációsorozat vizsgálata során, 

ugyanakkor az intenzitáscsökkenésnek a tenzid koncentrációtól való függése nem volt 

megfigyelhető. A metil csúcsokban bekövetkező jelentős intenzitáscsökkenés egyrészt a lipid-

tenzid molekula helycseréjéből, másrészt a lipid eltávolításából származhat, amely során a 

tenzid leszorítja a lipid molekulákat a hordozó felületéről a kettősrétegbe történő beékelődése 

után. Ennek a jelenségnek az alátámasztására további mérések elvégzésére van szükség, 

amelyek során kizárólag deuterált lipidből (d62-DPPC) készítünk kettősréteget, és a detektálható 

csúcsok ebben az esetben kizárólag a tenzid jelenlétének lennének köszönhetőek. Ilyen 

kísérletet mutat a 26. ábra. 
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26. ábra: DTAB tenzid kölcsönhatása deuterált DPPC-ből készül kettősréteggel és a 

kölcsönhatás időbeli követése az egymás után készült spektrumok számozásával 

 A láncban perdeuterált lipidből készített kettősréteg esetében nagyon kis intenzitással 

megfigyelhető a fejcsoport metil csúcsai közül az antiszimmetrikus rezgés tartományában jel, 

ami feltehetően a rétegkészítés hibájából származik. A tenzid injektálása után az alapvonal 

megemelkedése figyelhető meg. Ez a tenzid fejcsoportjának töltésének hatására 

összerendeződő vízmolekulákhoz köthető, ami összhangban van a víz OH rezgésének 

intenzitásának növekedésével. A tenzid injektálását követően az időbeli változását a 

spektrumban a számindexek jelölik. Az spektrumoknak megfelelően az időben a metil 

antiszmmetrikus csúcs intenzitása csökken a kölcsönhatás következtében. A deuterált réteg 

esetében nem figyelhető meg molekuláris rendezettség kialakulása, vagyis a metil/metilén 
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csúcsok megjelenése a spektrumban. Ez azt jelenti, hogy a tenzid nem épül be a kettősréteg 

molekulái közé. Ennek oka a lipid molekulák réteges rendeződésében a molekulák közötti van 

der Waals kölcsönhatás lehet, amely energiagátként lép fel a beépülés ellen. A kettősréteg 

esetében a monoréteghez képest egy jóval rendezettebb, szilárd analóg állapot áll fenn 

szobahőmérsékleten, amely a lipidek fázisátalakulási hőmérséklete alatt van. Ebben a rétegben 

a van der Waals kölcsönhatás még erőteljesebben tud érvényesülni, így a rövidebb alkil láncú 

tenzid behatolása nem kedvező. 

A másik lehetséges magyarázat a metil csúcs intenzitáscsökkenésére (25. és 26. ábra), 

amely szintén további elemzést igényel, hogy a tenzid egyszerűen helyettesítés nélkül lemossa 

a lipid réteget, és az intenzitáscsökkenés a hordozón lévő lipidek fogyásának tudható be. Ez 

összhangban lenne a deuterált mérés esetében tapasztalt spektrumbeli változásokkal, hiszen a 

tenzid beépülésének jele, vagyis a metilén/metil szimmetrikus renzgések csúcsai nem 

jelentkeznek, de a lipidhez rendelhető fejcsoport metil antiszimmetrikus rezgésének intenzitása 

csökken. 

A harmadik lehetséges effektus, amely szintén az intenzitáscsökkenéshez vezet a flip-

flop effektus. Ez a lipidek két réteg közötti cserélődése, amelynek egyik hajtóereje a kettősréteg 

aszimmetriája. A deuterált mérés esetében a réteghiba miatt megfigyelhető kis csúcs esetében, 

fellép intenzitáscsökkenés a tenzid injektálását követően. Ez is lehet a jele a flip-flop 

effektusnak, amelynek vizsgálatához időfüggő spektroszkópiára van szükség. 

5.5.2 DTAB-lipid kettősréteg kölcsönhatásának időfüggő vizsgálata 

Ha a tenzidet a monoréteg penetrációs méréseknek megfelelő 

koncentrációtartományban alkalmaztam, az SFG spektrumokban koncentrációtól való függés 

nem volt megfigyelhető. Ahhoz, hogy az effektus időfüggése vizsgálható legyen, a tenzidet 

nagyobb koncentrációtartományban használtam fel a kísérletekhez. Továbbá a spektrumokat 

szűkebb hullámhossz tartományban vettem fel, mivel a kezdeti mérésekből kiderült, hogy a 

tényleges kölcsönhatás a metil/metilén rezgések esetében figyelhető meg. Egy ilyen kíséretet 

mutat a 27. ábra. 
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27. ábra: DTAB-lipid kettősréteg kölcsönhatásának időfüggése  

 A 27. ábra alapján egyértelműen elmondható, hogy a kölcsönhatás időfüggést mutat, és 

a spektrumban jellegzetes változások figyelhetőek meg, úgy, mint a CH csúcsok 

intenzitáscsökkenése és az OH intenzitás növekedése, az első tiszta lipid kettősréteg 

spektrumához képest.  

 Összehasonlításként megvizsgáltam a lipid kettősréteg SFG spektrumának változását 

akkor is, amikor a réteg nem tenzidoldattal hanem vízzel érintkezik. 
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28. ábra: Kettősréteg intenzitás változása tiszta víz szubfázison 
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 A két spektrum sorozat összehasonlításából kiderült, hogy a víz esetében is van 

folyamatos változás a csúcsok intenzitásában. A kiértékelés további részéhez a spektrumok 

illesztésére van szükség. Az illesztett spektrumok amplitúdó négyzete adja meg a csúcsok 

tényleges intenzitását. Ahhoz, hogy a kettősréteg degradációját és a flip-flop effektust 

megkülönböztethessük egymástól meg kell vizsgálnunk az intenzitás-idő görbéket az egyes 

koncentrációk esetében. Ha ezen görbékre a flip-flop effektusnak megfelelő kinetikai egyenlet 

illeszthető, vagyis a görbék lefutása mutatja az exponenciális függést, akkor a flip-flop 

effektussal van dolgunk.[51] Tovább segítheti a megoldás feltárását, az illesztett spektrumok 

csúcsalak analízise. A csúcsalak ugyanis membrándegradáció esetében változik. Ennek az az 

oka, hogy a folyamatosan fogyó rétegben a molekuláris rendezettség is változik, hiszen minél 

kevesebb molekula van a felületen, vagy egymás mellett, annál nagyobb a konformációs 

lehetőségek száma, amelyet a lipid alkil lánca felvehet. Ezzel szemben a flip-flop effektus 

esetében a réteg molekuláris rendezettsége nem változik meg. Egy molekula szomszédjainak 

száma nem változik, amely nem jár a rendezett réteg rendezettségének megbomlásával, így a 

konformációs változások is korlátozottak.  

A spektrumok illesztése a Mathematica szoftverrel történt.  

5.5.2.1 Lipid flip-flop effektus vizsgálata 

 Az illesztett spektrumokból (27. ábra) kapott metil szimmetrikus rezgés csúcsainak 

intenzitását az idő függvényében, az egyes koncentrációk és a tiszta víz szubfázis esetében a 

29. ábra mutatja. 
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29. ábra: Lipid kettősréteg flip-flop effektusának változása a DTAB különböző koncentrációjú 

oldatainak hatására 
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 A lipid flip-flop effektusának vizsgálatához a következő egyenlet szerinti exponenciálist 

illesztettem, amely illesztéssel minden görbe esetében megkapjuk az adott koncentrációhoz 

tartozó transzlokációs folyamat sebességi állandóját: 

𝐼CH3
(𝑡) =  𝐼max𝑒−4𝑘𝑡 + 𝐼0                                         (17) 

ahol k a sebességi állandó, míg I0 a jelintenzitás időbeli lefutásának minimuma (a minimális 

intenzitással mérhető SFG jel háttérrel korrigálva). 

Az egyenlet segítségével elvégzett illesztésekből kapott k sebességi állandó alapján pedig 

kiszámolható a flip-flop folyamat felezési ideje: 

𝑡1/2 =  
ln 2

2𝑘
                                                      (18) 

A 20. táblázat az exponenciális függvény illesztésével kapott transzlokációs mozgás sebességi 

állandóit tartalmazza és az ezen értékekből számolt felezési időket. 

20. táblázat: A flip-flop effektus vizsgálata során meghatározott paraméterek 

c / cmc k / s-1 t1/2  / s 
0 2,26×10-5 15335 

0,01 4,65×10-5 7453 
0,05 8,50×10-5 4077 
0,1 1,57×10-4 2208 
0,2 1,62×10-4 2139 
0,5 2,98×10-4 1163 

 

A 30. ábra az illesztésből kapott adatokat mutatja a koncentráció függvényében, 23 °C-on. 
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30. ábra: A transzlokációs sebességi állandó a koncentráció függvényében 
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Az intenzitás-idő görbékre illesztett exponenciális jól illeszkedik az adatpontokra, így 

arra következtethetünk, hogy a DTAB tenzid határfelületen történő felhalmozódása a 

kettősréteg flip-flop effektusát váltja ki. Az időfüggés vizsgálatából az is kiderül, hogy a vízhez 

képest a tenzid oldatban a transzlokáció jóval gyorsabb és koncentrációfüggést mutat, a DTAB 

koncentráció növekedésével nő az effektus sebessége. 

 A flip-flop effektus vizsgálatából, nyert transzlokációs sebességi állandó ismeretében 

kiszámolható az aktivációs szabad energiagát értéke[50]: 

∆𝐺‡ = −𝑙𝑛 (
𝑘ℎ

𝑘B𝑇
) ∗ 𝑅𝑇                                                  (25)                                                

ahol, kB a Boltzmann-állandó, R az ideális gáz állandó, h a Planck állandó, T a termodinamikai 

hőmérséklet. A számított értékeket a 21. táblázat foglalja össze, 23°C-on. 

21. táblázat: A számított transzlokációs mozgás energiagát értékei különböző koncentrációjú 
DTAB szubfázison 

DTAB koncentráció/ cmc ∆𝐺‡ / kJ/mol 
0 98,9 

0,01 97,1 
0,05 95,6 
0,1 94,1 
0,2 94,0 
0,5 92,5 

 A koncentráció növekedésének flip-flop effektusra gyakorolt hatása összhangban van 

azzal, hogy a számolt energia értékek alapján az aktivációs gát energia értéke csökken.  

 Ahhoz, hogy értelmezni tudjuk, hogy a DTAB, mint kismolekula, miért ilyen hatást vált 

ki a kettősrétegben az irodalmi előzményekhez kell visszanyúlni[37], [38]. Ismert, hogy a kationos 

felületaktív anyagok antimikrobiális tulajdonságúak[35] és a lipid molekulák alkotta biológiai 

rétegeken segítik a permeációt. Emellett kettősréteggel végzett kísérletek alapján csökkentik a 

lipidek fázisátalakulási hőmérsékletét, ezzel növelve a réteg membránfluiditását.[37] A 

membránfluiditás növekedéséhez társul, hogy a molekuláris mozgások szabadabbá válnak, 

ahhoz a réteghez képest, amely merev állapotban van. Az is igazolt, hogy a töltés-

felhalmozódás a membrán valamelyik oldalán pertubálja a kölcsönhatást a lipid molekulák 

között, amely szintén változást idéz elő a réteg molekuláris állapotában. Mindezen 

tulajdonságok ismeretében, elmondható, hogy a DTAB lipid flip-flop effektust válthat, és a 

kísérletek alapján vált is ki a kettősrétegben. Ugyanakkor a DTAB ezen tulajdonsága, nem egy 

egyszerű kölcsönhatásból ered, hanem ezen előbb említett tulajdonságainak együttes hatása 

vezet a lipid flip-flop effektusának növeléséhez, a koncentráció függvényében.  
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A flip-flop effektus az élő sejtmembránban havonta egyszer előforduló effektus, 

melynek sebességi állandója: 1 molekula×hónap-1 = 3,7×10-7 molekula×s-1.[4] Az, hogy a 

membránmimetikus modellek felépítése során egyre komplexebb rendszert alkalmazunk, ezzel 

növelve a lipid modell aszimmetrikus jellegét, a flip-flop effektus elősegítésével jár. Az élő 

szervezet és a kísérleti modellek szempontjából, minél jobban próbáljuk megközelíteni a 

sejtmembránt, annál nagyobb problémát jelenthet a flip-flop effektus jelenléte, amelyet akár 

még az éppen vizsgált molekulával való kölcsönhatás is felerősíthet. 
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A biológiai határfelületi kölcsönhatások egyik fontos színtere a sejtmembrán, amelyhez a 

gyógyszerhatóanyagoknak és hordozóknak affinitást kell mutatni, a lipidrétegen át kell hatolniuk, 

esetenként még a sejtmagba is el kell jutniuk. Ugyanakkor kationos molekulák antibakteriális hatása a 

sejtmembrán kisebb-nagyobb mértékű roncsolásán alapul. Ezekben a folyamatokban meghatározó a 

lipidréteg és a kationos jellegű, kismolekulás anyag kölcsönhatása, melynek tanulmányozásához, a 

biológiai rendszerek összetettsége és változatossága okán, célszerű modell rendszereket használni.  

A szakdolgozatom célja az volt, hogy kationos tenzid (DTAB) vizes oldatainak kölcsönhatását 

tanulmányozzam lipid membrán modellekkel. A DTAB penetrációs hatékonyságát Langmuir-

filmmérleges kísérletekben vizsgáltam, melyek során a membrán modellt a lipid (DPPC) molekulákból 

létrehozott rendezett monoréteg képezte. A sejtmembránhoz közelebb álló lipid kettősréteg modellel is 

vizsgáltam a DTAB kölcsönhatását, ahol a lipid modell anyagok a d62-DPPC és DSPC voltak. A 

Langmuir-filmmérleges vizsgálatokat összegfrekvencia-keltési spektroszkópiai (SFG) mérések 

egészítették ki. 

 A tenziometrikus méréseket két különböző módszerrel (penetráció mérés, keverékizoterma 

meghatározás) is végrehajtottam, és azt tapasztaltam, hogy más eredményre vezetnek attól függően, 

hogy a tenzid-lipid kölcsönhatás milyen körülmények között valósult meg. Az eredményeket 

termodinamikai számítások segítségével értelmeztem, melyek becslést adnak a felületi réteg 

összetételére, annak tenzidkoncentrációtól, illetve lipid film tömörségtől való függésére. Az adott 

rendszerben a lipid film jelenléte a felületaktivitásnál nagyobb mértékű felületi felhalmozódást okoz, 

ami a lipid-tenzid elektrosztatikus kölcsönhatással magyarázható.  

Az SFG mérések szerint a tenzid penetráció növeli a film molekuláris rendezettségét, a 

kettősrétegben pedig feltehetően hozzájárul a réteg megbontásához. Az időfüggő spektroszkópiai 

vizsgálat alapján a tenzid lipid kettősréteggel való kölcsönhatásának jellegét a lipid transzlokációs 

mozgására (flip-flop) gyakorolt gyorsító hatásaként azonosítottam. 
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7. Summary 

Characterization of surfactant interaction using lipid model membranes 
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Cell membrane is an important site of interfacial interactions in living organisms. The drug 

molecules or drug carriers have to present affinity to the cell membrane or even get through it to reach 

the nucleus. The antibacterial effect of cationic molecules, however is explained by partial degradation 

of bacterial cell wall. The interaction of lipid layer with cationic small molecules is of paramount 

importance in these processes. For the study of that interaction it is reasonable to apply model systems 

due to the high complexity and variability of biological systems.  

My aim in the present work was to study the interaction of cationic surfactant (DTAB) with 

lipid model membranes. The efficiency of penetration of DTAB was determined with various surfactant 

concentrations using lipid (DPPC) monolayer membrane model by Langmuir-technique. Supported lipid 

bilayer composed from d62-DPPC and DSPC as a membrane model was also investigated and the 

characterization of the interaction with the cationic surfactant was determinated by sumfrequency-

generation spectroscopy (SFG).  

Two types of tensiometric measurments were used to characterize the membrane affinity of the 

surfactant with different reasults depending on the conditions of interaction. The penetration and the 

mixed isotherm methods were compared and analyzed. 

The results were evaluated in the framework of termodynamic models calculating surface 

concentration of DTAB and determining its bulk concentration and lipid density dependence. Higher 

surface accumulation of DTAB was obtained in the presence of lipid layer comparing to pure water 

surface which was related to the electrostatic interaction of surfactant molecules.  

The SFG spectroscopy was used to investigate and analyse the molecular ordering on the 

surface. The surfactant penetration resulted in significant increase of ordering of alkyl chains of both 

DTAB and DPPC in the penetrated layer. A sign of partial degradation was detected on the other hand, 

in the case of supported lipid bilayer. The influence of DTAB on asymmetric lipid bilayer was assigned 

as an acceleration effect of the lipid transbilayer movement (flip-flop) The rate of this process was 

proved to be proportional to the DTAB concentration according to the results of time dependent SFG 

spectroscopy. 
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9. Függelék 

9.1 Összegfrekvencia-keltési spektroszkópia fizikai háttere 
Nem-lineáris jelenség, amely a másodrendű nem-lineáris elektromos szuszceptibilitáson 

alapul.[44] A másodrendű elektromos szuszceptibilitás eltűnik, ha a közeg centroszimmetrikus. 

Ezért az SFG jel az anyagok többségében tiltott, például gázokban, folyadékokban, amorf 

szilárd anyagokban és izotróp kristályokban. Ha a centrális szimmetriát valamilyen jelenség 

feloldja, akkor a jelenség észlelhető. Ilyen mindenek előtt a határfelületek esete. A jelenség 

kiváltásához 2 lézerre van szükség, egy látható tartománybeli, rögzített frekvenciájú 

impulzuslézerre, és egy széles tartományban hangolható infravörös impulzuslézerre. Vagyis a 

kivitelezés során a mintára 1 frekvenciájú, k1 hullámvektorú látható és 2 frekvenciájú, k2 

hullámvektorú infravörös fénynyalábot ejtünk. A mérés során a két lézer frekvenciája 

összeadódik, vagyis a gerjesztő fénynyalábok elektromos térerősségei  = 1 + 2 frekvenciájú 

dipólmomentumot, időben változó polarizációt indukálnak, amely a detektálható 

elektromágneses sugárzás forrásaként szolgál.  

A polarizáció és az elektromos térerősség közötti arányossági tényező, a 

szuszceptibilitás. Jelen esetben a nagy térerősségek miatt, magasabb rendű tagokat is 

figyelembe kell venni. A beeső két lézersugár a mintában másodrendű, nemlineáris polarizációt 

kelt, amelyet a másodrendű tagig kifejtve, az elektromos-dipól közelítésben a következő 

alakban fejezhetünk ki: 

𝑃𝑖
(2),S(𝜔 =  𝜔1 + 𝜔2) =  𝜀0 ∑ 𝜒𝑖𝑗𝑘

(2),𝑆𝐸𝑗(𝜔1)𝐸𝑘(𝜔2)3
𝑗,𝑘=1                   (26) 

ahol, a 𝑃𝑖
(2),S másodrendű nemlineáris polarizáció, 𝜔 a frekvencia, 𝜀0 a dielektromos 

permittivitás, 𝜒 a szuszceptibilitási tenzor, 𝐸 az elektromos térerősség. A 1 + 2 frekvenciájú 

31. ábra: SFG surgármenetek sematikus ábrázolása[57] 
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összegfrekvenciás sugárzás intenzitása a másodrendű polarizáció abszolút értékének 

négyzetével arányos: 

𝐼 (𝜔1 + 𝜔2) ∝ |𝑃(2)|
2

 ∝  |𝜒(2)|
2

 𝐼(𝜔1)𝐼(𝜔2)                               (27) 

Az SFG jel intenzitása tehát, ISF megfeleltethető a másodrendű szuszceptibilitási tenzor 

abszolút érték négyzetével. Az intenzitás tényleges értékét a felvett spektrumok szoftveres 

illesztéséből lehet megkapni.[50] 

𝐼SF ∝ |𝜒(2)|                                                         (28) 

A másodrendű szuszceptibilitási tenzor: 

|𝜒(2)| ∝  
𝑁 〈𝐴k𝑀𝑖𝑗〉

𝜔𝑣−𝜔IR−𝑖Γ𝑣
                                                  (29) 

 ahol N a felületen lévő molekulák száma, 𝐴k és 𝑀𝑖𝑗 az IR és a Raman átmeneti valószínűségek, 

𝜔𝑣 és Γ𝑣 a frekvencia és vonalszélesség a rezgési átmenetre nézve, míg 𝜔IR a bemeneti IR 

sugárzás frekvenciája. A 〈 〉 jelölés azt jelenti, hogy a jelintenzitás függ az átmeneti 

dipólusmomemtum átlagos orientációjától a mintában. A dipólusmomentum orientációja a 

molekulán belüli funkciós csoportok rétegbeli orientációjától függ. 

 
32. ábra: A lipid kettősréteg kialakításának sematikus ábrázolása [45] 

 

 


