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Bevezetés és célkitőzés 

 

Az élı szervezetek komplex felépítéső rendszerek. Az alkotó komponensek különbözı 

szervezıdési szinteken bonyolult kapcsolathálózatot alkotnak, mely folyamatos, dinamikus 

változásban van. Ilyen összetett rendszerek vizsgálata bonyolult, különösen, ha egy konkrét 

folyamatot szeretnénk nyomonkövetni. Ennek áthidalására, egy adott folyamatot vizsgálata 

céljából, érdemes minél egyszerőbben modell rendszert létrehozni, mely csak néhány 

szükséges, meghatározó komponenst tartalmaz. A biológiai folyamatok nagy része 

határfelületeken zajlik, melyek két különbözı összetételő térrészt határolnak. A felületeken 

keresztül gyakran különbözı anyag�, (és energia) forgalom zajlik. A felületek megjelennek 

molekuláris szinten (pl. egy enzimfehérje felülete), sejten belül (pl. a sejtplazmában levı 

sejtorganellumok, mitokondriumok, lizoszómák), a sejt és környezete között, de a sejteknél 

magasabb szinten is (pl. tápanyag felszívódás a bélhámon keresztül). A határfelület minısége 

jelentısen befolyásolja, határt szab annak, hogy milyen természető anyagok képesek a 

határfelülettel kölcsönhatásba lépni, azon megkötıdni, vagy átjutni.  

 

Célom biológiai szempontból fontos, fluid határfelületeken zajló folyamatok 

vizsgálata, illetve modellezése volt.  

Az elsı részben biológiailag aktív komponenseket is tartalmazó, vízoldható 

búzafehérje frakciók víz/levegı felületi, és víz/dodekán határfelületi tulajdonságait kívántam 

meghatározni, felületi feszültség méréssel. A búzafehérjék adszorpciós tulajdonságait, 

valamint az adszorpciós réteg reológiai viselkedését jól ismert referenciafehérjékével vetettem 

össze. Arra kerestem választ, hogyan jellemezhetı a biológiai aktivitású fehérjéket is 

tartalmazó búzafehérje frakciók felületaktivitása, ami a késıbbiekben hozzájárulhat a 

felületi/határfelületi tulajdonságok és a biológiai aktivitás közötti kapcsolat felderítéséhez. 

 A dolgozat második részében célom tuberkulózis (TBC) elleni hatóanyag (izoniazid) 

és peptidszakasszal kapcsolt konjugátuma (INH�redSer), valamint új hatóanyag�jelöltek 

sejtmembránhoz való affinitásának vizsgálta volt. A kísérleteket modell rendszereken, 

Langmuir�mérleg segítségével hajtottam végre. A Langmuir�mérlegben létrehozott egyrétegő 

lipidfilmet széleskörően alkalmazzák a sejtmembrán egyszerő modelljeként különbözı 

folyamatok vizsgálatára. Ezt felhasználva a lipid+hatóanyag kölcsönhatás átfogó jellemzését 

terveztem, egyrészt a lipid+hatóanyag keverékfilmjének, másrészt a hatóanyag lipidfilmbe 

való penetrációjának, harmadrészt a hatóanyag oldatára terített lipidfilm vizsgálatával. 
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Következtetni kívántam arra, hogy befolyásolja�e a konjugátum a hatóanyag membránba való 

behatolásának képességét. Három új hatóanyagjelölt (TB2, TB5 és TB8) polaritásának 

jellemzésével és lipidréteggel való kölcsönhatásának vizsgálatával pedig a hatóanyagjelöltek 

sejtmembránon való átjutási valószínőségének becslése volt a célom. 

A dolgozat harmadik részében szintén Langmuir�mérlegben létrehozott egyrétegő film 

segítségével kívántam a gyógyszerhordozó polimer felszínét modellezni. Célom a különbözı 

hidrofil természető Pluronic adalékokkal módosított biodegradábilis, hidrofób PLA filmek 

fehérjeadszorpciójának vizsgálata volt. Arra kerestem a választ, hogy az adalékként 

alkalmazott Pluronic�ok miként változtatják meg a víz/levegı felületen terített hidrofób, 

egyrétegő PLA film tulajdonságait, valamint csökkentik�e, és ha igen, akkor milyen 

mértékben annak hidrofób jellegét, mely a leginkább felelıs a fehérjeadszorpcióért. 

 

Kísérleti és vizsgálati módszerek 

 

Az alkalmazott vizsgálati módszerek fıként fluid határfelületek jellemzésére 

szolgáltak. Az oldatból történı adszorpciót felületi feszültség mérésével, függıcsepp�profil 

analízissel vizsgáltam, az OCA 15+ (Dataphysics, Németország) felületi feszültség � és 

peremszögmérı készülékkel. A határfelületen kialakult adszorpciós réteg dilatációs reológiai 

viselkedését, dinamikus felületi feszültségét szintén ezzel a módszerrel követtem nyomon. A 

lipid + hatóanyag kölcsönhatás, és a különbözı összetételő polimerek biokompatibilitásának 

vizsgálatához az egy molekula vastagságú filmeket Langmuir – mérlegben állítottam elı. A 

film szerkezetének ��� ���� vizsgálatára az összegfrekvencia keltési spektroszkópiával (SFG) 

került sor. A Langmuir�filmek szilárd hordozóra átvitelével elıállított Langmuir�Blodgett�

filmek felületanalízisét atomi erı mikroszkópiával végeztem. 

 

Új tudományos eredmények  

 

Az új tudományos eredmények tézispontjai mellett feltüntettem annak a közleménynek 

a sorszámát, mely az adott eredményt részletesen tárgyalja. 

 

1. Vízoldható búzafehérjék oldatainak felületi feszültség mérésébıl megállapítottam, hogy 

oldat/levegı felületen és oldat/dodekán határfelületen is jelentıs felületaktivitással 

rendelkeznek. Adszorpciójukat hat különbözı tulajdonságú referenciafehérjéhez hasonlítva, 
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azt találtam, hogy még a legkisebb felületaktivitású alfrakció is nagyobb felületi feszültség 

csökkentı hatást mutat bármelyik referenciafehérjénél. A víz/dodekán határfelületi aktivitás 

még kimagaslóbb, a molekulák expanziójának és a hidrofób részek apoláris szénhidrogén 

fázisba oldódásának köszönhetıen. 

            (1) 

2. A húsz búzafehérje frakció felületaktivitása között szignifikáns eltérést tapasztaltam. 

Kiemelkedı felületaktivitású az elsı öt alfrakció, ami azt jelzi, hogy sok amfifil komponenst 

tartalmaznak. A leginkább felületaktívnak mutatkozó 2. alfrakcióról megállapították [Szanics, 

2007], hogy erısen hidrofób jellegő, biológiai aktivitást is mutató komponenseket tartalmaz. 

            (1) 

3. A dilatációs reológiai mérések eredményeibıl levontam a következtetést, hogy a 

búzafehérjék adszorpciós rétege nagymértékben kompresszibilis. A búzafehérjék filmje – a 

referenciafehérjék filmjével ellentétben – kis rugalmasági modulusszal jellemezhetı, mely 

alapján feltételezthetı, hogy a frakciók kis mérető, flexibilis molekulákat tartalmaznak, 

melyek között az intermolekuláris kölcsönhatás csekély. 

(1) 
 

4. A tuberkulózis kezelésére használt izoniazid (INH) hatóanyag és peptid konjugátumának 

(INH�redSer) lipid membránmodellel való kölcsönhatását összehasonlítva megállapítottam, 

hogy a konjugátum lényegesen megnöveli a lipidmolekulákkal való kölcsönhatás erısségét. A 

hidrofób molekularészek képesek az apoláris lipidrétegbe behatolni, ezáltal növekszik a 

membránon való átjutás valószínősége. A Langmuir�mérlegben végzett vizsgálatok igen jól 

alkalmazhatóak a sejtbe jutás képességének jóslására.      

                 (4,5,6) 

 

5. A tuberkulózis elleni három új hatóanyag�jelölt (TB2, TB5 és TB8 kódjelő) polaritását a 

gyógyszerészeti gyakorlatban használatos oktanol/víz megoszlási hányadossal (logP) és a 

víz/levegı határfelületi aktivitásukkal jellemezve megállapítottam, hogy amfifil karakterük a 

TB8<TB2<TB5 sorrendben nı, mely megegyezik a Langmuir�mérlegben meghatározott 

lipidmembránhoz való affinitás sorrendjével. A mérések alapján kijelenthetı, hogy a 

lipidfilmmel való kölcsönhatás vizsgálata, a lipofilitás adatokkal együtt, alkalmas a 

nagyszámú hatóanyag�jelölt közötti szelekcióra.  

(2) 
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6. A felületanalitikai vizsgálatok eredményei megerısítették a tenziometrikus mérésen alapuló 

lipid+hatóanyag kölcsönhatásra kapott eredményeket. A Langmuir�film összegfrekvencia�

keltési spektroszkópiás ��� ���� felületanalízise igazolta az INH�redSer lipiddel való 

kölcsönhatását. Az összegfrekvenciás jel intenzitása az INH�redSer penetrációját követıen a 

tiszta lipidfilmbıl érkezı jelhez képest jelentısen megnövekedett, mely bizonyítja a 

konjugátum jelenlétét a lipidrétegben. A szilárd hordozóra átvitt LB filmek atomi erı 

mikroszkópos felvételei szerint a lipid LB�film sima, míg mind az INH�redSer, mind a TB5 

penetrációját követıen nagymértékő szerkezetváltozás, felületi érdesség alakutl ki.  

            (5,6) 

7. Biodegradábilis hidrofób karakterő gyógyszerhordozó polimer poli(tejsav) (PLA), és 

különbözı hidrofil adalékokkal (Pluronic 6400, Pluronic 6800, Pluronic 10500 és Pluronic 

12700 blokk kopolimerek) módosított Langmuir�filmjein vizsgáltam a polimer réteg fehérje 

adszorpciós tulajdonságát. A PLA film hidrofób tulajdonságából következıen fehérje 

adszorpciója jelentıs. Megállapítottam, hogy az adszorpció a Pluronic 6800 és 12700 

adalékok hatására csökkent szignifikánsan � melyek a leghosszabb PEO�blokkot tartalmazzák. 

A felület hidrofilizációjában a Pluronic�ok PEO blokkjának hosszúsága játszotta a 

legfontosabb szerepet. 

            (3) 
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