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1. Bevezetés 

 
A fluid határfelületi viselkedésen elsősorban az oldott komponensek adszorpcióját és 

ennek következtében tapasztalható felületi-határfelületi feszültség változását értjük. Az 

adszorpció mértéke és az adszorpciós réteg szerkezete meghatározó többféle kolloid rendszer, 

pl. habok, emulziók stabilizálásában.  

A határfelületen való felhalmozódás mértéke és az adszorbeálódott molekulák orientációja 

a molekula felépítésétől, polaritásától, amfipatikus jellegétől függ.  

A biológiai rendszerekben jelenlévő határfelületek, mint pl. a sejtmembrán vagy a 

tüdőhólyagok felszíne bonyolult, sokkomponensű, összetett rendszerek - mégis, első 

közelítésben az ezen határfelületeken való nem specifikus megkötődés (membrán affinitás) is 

összefüggésben van az illető vizsgálandó molekula vagy részecske polaritásával. Így 

kolloidális gyógyszerhordozók szervezetbeli transzportjában, eloszlásában is meghatározó 

lehet, hogy hogyan kötődnek a különböző határfelületeken.  

A felületi és határfelületi feszültség mérés alkalmas módszernek tűnik a biológiai 

rendszerbe kerülő molekulák vagy mikroszkópikus részecskék felülettel való 

kölcsönhatásának jellemzésére.  
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2. Irodalmi áttekintés 
 

2.1 Gyógyszerhatóanyagok 

 

A gyógyszerhatóanyagok olyan vegyületek vagy vegyületcsoportok, amelyeket az 

emberekre, illetve állatokra gyakorolt hatásuk miatt a gyógyászatban alkalmaznak. 

Felhasználásuk célja lehet a betegségek megelőzése, diagnosztizálása és kezelése. Ilyen tipusú 

vegyületek pl. a vitaminok, antibiotikumok, érzéstelenítők, görcsoldók, stb [1]. 

Ezek a vegyületek fizikai-kémiai és farmakokinetikai tulajdonságaik alapján nem 

feltétlenül mutatnak optimális viselkedést sem a kiszerelés, sem a szervezetben való 

viselkedés szempontjából. Ez jelenthet gyenge felszívódási képességet, esetleg rossz 

formázhatósági tulajdonságokat, vagy metabolizálási problémákat [2]. Nem elhanyagolható 

szempont az sem, hogy az adagolás esetleges nagy mennyisége miatt különböző mértékű 

mellékhatások jelennek meg.  

A gyógyszerek szervezetbe juttatásának több módja létezik: főként az emésztőrendszer 

nyálkahártyáján keresztül szívódnak fel (pl. nyelv, gyomor, bélrendszer), de előfordulhat 

egyéb nyálkahártyán (pl. hüvely, orr, tüdő), vagy bőrön, illetve közvetlenül a véráramon 

keresztül történő szervezetbe juttatás is [3].  

A gyógyszerhatás feltétele, hogy a hatóanyag az alkalmazás helyéről eljusson a szisztémás 

keringésen keresztül a célszervbe. Ez a folyamat két részből áll: az alkalmazás helyéről 

először a vérbe kell jutnia, ez a felszívódás, a vérből a hatás helyére való eljutás pedig az 

eloszlás. Tehát a gyógyszereknek biológiailag csak az a része hasznosul, amely a keringésbe 

el tud jutni. Ezen folyamatok megvalósulása érdekében a gyógyszermolekuláknak át kell 

hatolniuk a biológiai membránokon [4].  

 

 
1. ábra: biológiai membrán vázlatos rajza [22] 
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A biológiai membránok kettős foszfolipid rétegből álló, inkább folyadék, mint szilárd 

jellegű egységek, amelyek a foszfolipid rétegen kívül tartalmaznak fehérjéket, 

poliszacharidokat és egyéb komponenseket. Funkciójuk, hogy a sejten belüli és kívüli 

folyadékteret elválasszák egymástól. A foszfolipid réteg tulajdonságainak megfelelően mind a 

zsíroldható, mind a vízoldható vegyületeket átengedhetik.  

 

 

 
2. ábra: foszfolipidek általános szerkezete 

 

A gyógyszerhatás legfontosabb tényezője a lipoid-víz közötti megoszlási hányados. Ez az 

érték megmutatja az adott molekula megoszlását a szerves és a vizes fázis között. A vizes 

fázis jelen esetben egy puffer jellegű plazmát, ami maga a sejt belseje, míg a szerves fázis 

magát a membránt jelenti. A sejtmembránon való átjutást nemcsak a gyógyszer molekula, 

hanem a szervezetbe juttatáshoz használt hordozóanyag, és egyéb bevitt adalékanyagok is 

befolyásolják [3]. 

 

2.2 Gyógyszerformák 

 

A hatóanyagok nem tiszta formájukban kerülnek a szervezetbe. Szükséges a 

gyógyszerhordozó rendszerek használata, amelyek által a gyógyszer higítottabb és 

kezelhetőbb formába kerül. A mai gyógyszerek igen változatos formában érhetők el, úgymint 

tabletták, kapszulák, szájon át bevehető folyadékok, inhalálható aeroszolok, kúpok, krémek és 

gélek, tapaszok, injektálható készítmények, cseppek, stb.  

Magán a hordozóanyagon kívül természetesen rengeteg egyéb adalékanyag előfordul a 

forgalomban levő gyógyszerekben. Ezek célja nem közvetlenül a terápiás hatás elérése, 

hanem például a gyártási folyamat megkönnyítése, a stabilitás javítása vagy a biohasznosulás 
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növelése. Minél több adalékanyagot tartalmaz egy gyógyszer, annál nagyobb a mellékhatások, 

illetve az adalékanyagok közötti nem várt reakciók megjelenésének kockázata. 

A leggyakrabban alkalmazott gyógyszerforma a tabletta. A tabletták anyaga lehet szerves 

anyag, pl. laktóz, dextrin, glükóz, szacharóz, szorbitol, vagy szervetlen eredetű is, pl. 

szilikátok, kalcium és magnézium sók. Fontos a kötőanyagok alkalmazása is, hogy a termék 

stabil szerkezetű maradjon. Erre szokás alkalmazni természetes vagy mesterséges 

polimereket, pl. keményítő vagy cellulóz származékokat, cukrokat [5]. 

Ezek az anyagok jellemzően nem segítik elő a hatóanyag megfelelő mértékben és helyen 

való felszívódását, és a nem kívánt mellékhatásokat is növelhetik.  

  

2.3 Kolloidális gyógyszerhordozók 

 

A gyógyszerhatóanyagok szervezetbe juttatását a felhasználásuknak megfelelően igen 

változatos hordozó anyagokkal valósítják meg, attól függően, hogy hol kell az adott anyagnak 

a hatását kifejteni (injekciók, kenőcsök, tabletták, stb.). A modern, kolloidális 

gyógyszerhordozók tovább növelik a speciális hatóanyag-leadás lehetőségeit. Segítségükkel 

megvalósítható például az időben programozott, vagy az irányított hatóanyagtranszport. Így 

elérhető, hogy a már ismert hatóanyagok kisebb mennyiségekben, ritkább adagolással vagy 

rövidebb ideig tartó kezeléssel fejtsék ki a kívánt terápiás hatást, csökkentve a nem kívánt 

mellékhatásokat is. Tehát a modern gyógyszerkutatásban nem csak az újabb hatóanyagok 

felfedezése, hanem az új hordozórendszerek kifejlesztése is fontos szerepet kap. 

A kolloidális gyógyszerhordozók jellemzően a nanométeres tartományba eső méretű 

részecskék. Szerkezetüknek és méretüknek köszönhetően képesek gyógyszermolekulákat 

magukba fogadni, illetve megváltoztatni az adott molekula eloszlását a szervezetben. Ilyen 

típusú gyógyszerhordozóval a hatóanyag oldhatósági és megoszlási tulajdonságait is 

befolyásolni lehet. 

Felépítésük alapján lehetnek polimer alapúak, ilyenek például a polimer mikro- és 

nanorészecskék, a mikrogélek, dendrimerek, polimer-hatóanyag konjugátumok. A másik fő 

csoportot azok a kisebb egységek alkotják, amelyek spontán képesek olyan asszociátumokat 

létrehozni, amelyek a hatóanyag szállítására alkalmas üreggel rendelkeznek. Ezek mérete és 

szerkezete a 10 nm és a több 100 µm-ig terjedő tartományban a megfelelő felépítő egységek 

megválasztásával előre tervezhető. Ismertek ezen kívül szervetlen anyagokból, például 

szilikából, fém-oxidokból álló nanorészecskék is. Ezek amellett, hogy alkalmasak 

gyógyszerhordozónak, egyéb orvosi segédanyagként is jól hasznosíthatóak [6]. 
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3. ábra: gyógyszerhordozó mikrorészecskék méreteloszlása [6] 

 

A nanoméretű részecskék gyógyászatban való megjelenése előtt is próbálkoztak polimer 

alapú gyógyszerhordozók fejlesztésével. Az ígéretesnek tűnő megoldás hátránya az volt, hogy 

a részecskék véráramba való felszívódását a méret gátolta, ezen kívül a fagocitózis 

következtében a szervezetből való gyors kiürülés miatt a hatékonyság igen gyengének 

bizonyult. A nagy méret miatt az intravénás adagolás sem volt megoldható. A részecskék 

méretének csökkentése és felületük módosítása sikeresen kiküszöbölte ezeket a problémákat 

[7]. 

Az irányított hatóanyagtranszport és a szabályozott hatóanyag-leadás megoldására irányuló 

kutatásokról igen sok publikáció olvasható az utóbbi évtizedekben. Megoldás lehet a bőrön 

vagy nyálkahártyán keresztül történő hatóanyag bejuttatás, de ismertek az orrba vagy fogínyre 

felvihető aeroszolok, hatóanyaggal impregnált tabletták, szájon át alkalmazható lágy gélek, 

stb. A kolloidális gyógyszerhordozók alkalmazásának kiemelt területe a tüdő- és az 

idegrendszer megbetegedéseinek kezelése, illetve a rákterápia [8]. 

 

2.4 Biodegradábilis polimerek 

 

A kolloidális gyógyszerhordozónak alkalmas polimerek közül a legelterjedtebben a 

poliészter típusú politejsavat (PLA) és poliglikolsavat (PGA), illetve kopolimerjeiket (PLGA) 

szokás használni. Előnyük a kiváló biokompatibilitásuk, biológiai lebonthatóságuk, jó 

mechanikai tulajdonságaik, valamint az, hogy bomlástermékeik, a tejsav és a glikolsav nem 

toxikusak. Ezek az anyagok szinte nyomtalanul képesek felszívódni a szervezetből [6].  
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4. ábra: PLA és PGA szerkezeti képlete 

 

A PLGA könnyen alakít ki nanorészecskéket, nanoprecipitációs eljárással, ami egy igen 

egyszerű és gazdaságos módszer. Az eljárást más néven oldószercserének nevezik. Lényege a 

kontrollált körülmények között megvalósuló kicsapás. Ezzel az eljárással a hatóanyag 

beépíthető a PLGA nanorészecskékbe, és nem csak a felületükhöz köthető. A módszerhez 

olyan oldószerpár használata szükséges, amely egy oldószerből és egy vele elegyedő 

kicsapószerből áll [26]. 

Ezen anyagokból képzett mikro- és nanorészecskék használatát korlátozza a felületi 

hidrofobitásuk, aminek következtében gyorsan ürülnek ki a véráramból. Ahhoz, hogy 

növeljük ezeknek az anyagoknak a biokompatibilitását és a véráramban való tartózkodási 

idejüket, felületmódosító anyagok használata szükséges.  

Erre a célra jól használható vegyületeknek bizonyultak a Pluronic néven ismert PEO-PPO-

PEO triblokk-kopolimerek. A hidrofób PPO részek rögzítik a polimert a PLGA részecskék 

felületéhez, míg a hidrofil PEO láncok, egy hidratált réteget alkotva meggátolják a nem 

specifikus fehérje adszorpciót a felületen. Ezen felül a Pluronic adszorpciós réteg sztérikus 

stabilitást is ad a PLGA részecskéknek [9]. 

 

 
5. ábra: Pluronic általános szerkezeti képlete 

 
A tanszéken történt atomi erőmikroszkópiás (AFM) vizsgálatok segítségével 

háromdimenziós képet kaphatunk a vizsgált nanorészecskékből képzett vékony 
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filmrétegektől. Ezek segítségével jól láthatóvá válik a PLGA nanorészecskék 

mérettartománya és méreteloszlása is.  

 

 
6. ábra: Pluronic F127 által stabilizált PLGA részecskék 3D-s AFM képe 

 

 

2.5 Tüdőbetegségek kezelése 

 

A tüdőbetegségek terápiájában használatos sokféle hordozórendszer között a 

nanorészecskék kiemelkedően sok előnnyel rendelkeznek, mint például a meghosszabbított 

hatóanyag-leadás, sejtspecifikus célzott hatóanyagtranszport, vagy a módosított biológiai 

eloszlás, mind szervi, mind sejt szinten.   

A tüdő megbetegedéseinek kezelésére számos lehetőség kínálkozik. Inhaláció segítségével 

például a hatóanyag közvetlenül juttatható a tüdőbe. A tüdőben helyileg történő lebomlás 

elősegíti a légzőszervi megbetegedések sikeres célzott terápiáját anélkül, hogy a szervezet 

más részét terhelnénk. Az inhalációs terápiák fejlődése a kontrollált hatóanyag-leadásban 

mutatkozik meg. Számos gyógyszerhordozó rendszert fejlesztettek az elmúlt években ezzel a 

céllal. Ilyenek például a hatóanyagot hordozó lipid, illetve polimer alapú nanorészecskék [8]. 

A tüdőbetegségek közül az egyik legnagyobb jelentőséggel bíró a Mycrobacterium 

tuberculosis (Mtb) által okozott TBC. A TBC elleni terápia fejlődésének sikerességéhez 

fontos ismernünk a Mtb strukturális és fizikai kémiai tulajdonságait. A Mtb sejtburkát alkotó 

vegyületek ismertek. Ha az ismert TBC elleni hatóanyagokat olyan hordozóanyagokkal 
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konjugáljuk, amelyek a Mtb sejtfalát alkotó molekulák közé be tudnak hatolni, akkor a 

kórokozó sejtek osztódását igen hatékonyan meg lehet gátolni. Ahhoz, hogy a hatóanyag a 

fertőzött célsejtet elérje, több sejtmembránon is át kell jutnia. Tehát a hordozó anyag és a lipid 

kettősrétegből álló membrán közötti affinitás igen fontos aspektusa az erre irányuló 

kutatásoknak. A megnövekedett membránaffinitást a hordozó molekulák amfipatikus 

jellegével lehet elérni [12,13]. 

A jelen dolgozatban használt mintavegyület egy ismert TBC elleni gyógyszer, a p-

aminoszalicilsav (PAS) volt. Ez a vegyület már a 20. század közepe óta ismert TBC elleni 

hatóanyag. A mai napig használják, mivel a rezisztens Mtb törzsek ellen is hatásos, 

ellentétben az igen elterjedt izoniaziddal és a rifampicinnel [14,13]. Sikeresen alkalmazták a 

rezisztens Mtb törzsek ellen kemény kapszulák formájában, másodvonalbeli terapeutikumként 

olyan esetben, ahol az említett izoniaziddal és rifampicinnel szemben túlérzékenység alakult 

ki [25].  

 

 
7. ábra: p-aminoszalicilsav szerkezeti képlete 

 

Mások is tanulmányozták a PAS nanorészecskeként történő alkalmazásának lehetőségét a 

TBC ellen. A hatóanyag napi dózisa hagyományos, szájon át történő alkalmazás esetén akár 

8-12 g is lehet. Az ilyen nagy mennyiségben való alkalmazást az indokolja, hogy a 

szervezetből már néhány óra alatt kiürül. A dózis csökkentése érdekében tanulmányozták a 

PAS és ammónium sójának tulajdonságait, illetve porlasztva szárításának lehetőségeit, 

amellyel a tüdőbe közvetlenül inhalálható aeroszolt szerettek volna előállítani [24]. A 

kutatócsoportban előállítottak PAS tartalmú PLGA nanorészecskéket, melyek mérete a 100 és 

200 nm közötti tartományba esett és hatóanyagtartalmuk néhány százalékos volt [17].  
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2.6 Felületaktivitás, határfelületi adszorpció 

 

Bizonyos anyagok, amelyeknek molekulái apoláris és poláris résszel is rendelkeznek, 

egyaránt képesek oldódni vizes, azaz poláris, és apoláris fázisban is. Ezek az anyagok 

jellemzően OH-, COOH- vagy egyéb poláris csoporttal rendelkező szénhidrogének. Ha ezek a 

molekulák a különböző polaritású fázisok határfelületére kerülnek, ott igyekeznek a poláris 

felükkel a poláris fázis felé, az apoláris részükkel pedig az apoláris fázis felé orientálódni. Ez 

a helyzet energetikailag kedvezőbb, mint a valamelyik fázisban való oldódás.  

Felületaktivitásnak nevezzük az ilyen jellegű anyagoknak a határfelületen való irányított 

adszorpcióját. A felületaktivitás egy egyensúlyra vezető dinamikus jelenség.  

A felületaktív anyag határfelületen való adszorpciójára lehet következtetni a felületi 

feszültség csökkenéséből: 

        

ahol π a felületaktív anyag adszorbeált rétegének oldalnyomása, γ az egyensúlyi, és γ0 a 

kezdeti felületi feszültség. Mértékegységük mN/m2.  

A felületaktív anyagok hidrofil része sok esetben ionos csoport (pl. zsírsavak sói), de 

léteznek olyan szerves anyagok is, amelyek erősen hidrofil, nemionos funkciós csoporttal 

rendelkeznek. Ilyen lehet pl. egy poli(etilén-oxid)-lánc. A jelen dolgozatban vizsgált 

nanorészecskék is ilyen típusú polimer láncokból álló nemionos tenziddel stabilizáltak. 

Az adszorpciós réteg képződése nem pillanatszerű folyamat. Az adszorpció sebessége függ 

a felületaktív anyag koncentrációjától és attól, hogy milyen sebességgel képes az oldaton át a 

határfelületre diffundálni. 

A felületi feszültség és az adszorpció mértéke között a Gibbs-féle adszorpciós egyenlet 

adja meg az összefüggést: 

   
   

   
 
  

   
   

ahol ΓB az oldott anyag felületi többletkoncentrációja, cB pedig a tömbfázisbeli 

koncentrációja. 

Jelen kísérletben a felületi feszültség változásából szeretnék a megadott anyagok 

felületaktivitására, illetve membránaffinitására következtetni [15,16]. 
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2.7 Megoszlási jellemzők 

 

Azt, hogy egy adott vegyület mennyire hidrofil vagy hidrofób, szokás bizonyos megoszlási 

értékekkel jellemezni, amely a vizes, illetve az apoláris fázisban való egyensúlyi 

koncentrációjuk arányát jelenti.  

A gyógyszerészetben legelterjedtebben használt ilyen érték az n-oktanol/víz megoszlási 

hányados (P), illetve annak logaritmusa. A P érték a hatóanyag egyensúlyi koncentrációinak 

aránya oktanolban és vízben: 

  
            
            

 

A határfelületi adszorpció vizsgálatából ugyan nem határozható meg közvetlenül a 

megoszlási hányados, de következtetések vonhatók le a membránaffinitásra vonatkozóan. 

Kolloidális gyógyszerhordozók használata esetén nagyon fontos a hordozó megoszlási 

jellemzőinek ismerete, ugyanis a bevételt követően a hatóanyag egy ideig még a kolloid 

részecskékbe zárva van jelen, tehát nem csak a hatóanyag eljutása fontos a célszervhez, 

hanem a hordozóé is. 

A felületaktivitást, illetve a megoszlást többnyire molekulák esetén értelmezzük. 

Nanorészecskék és a belőlük képzett szuszpenziók határfelületi viselkedésével viszonylag 

kevesen foglalkoznak. Ezeknek a tanulmányoknak a nagy része a nanorészecskékkel, 

mikrogélekkel stabilizált emulziók [18,12,23,30] vagy habok [31] vizsgálatára irányul. 

Függőcsepp technikával tanulmányozták arany-nanorészecskék határfelületi viselkedését a 

pH, hőmérséklet, illetve sókoncentráció függvényében, különböző olaj/víz határfelületeken. A 

kísérleteket különböző mérettartományba eső arany-nanorészecskékre is elvégezték. Ebből 

következtetéseket lehet levonni a nanorészecskék határfelületen történő önszerveződéséről, 

ezen keresztül a megoszlási jellemzőkről [29].  
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3. Célkitűzés 

 
Munkámban arra keresem a választ, hogy felületi- és határfelületi feszültség mérésével 

hogyan lehet jellemezni a kolloid részecskék polaritását, esetleg membránaffinitását. Az ilyen 

vizsgálatok eredménye felhasználható arra, hogy olyan felületmódosítást dolgozzunk ki, 

amely elősegíti a kolloidális gyógyszerhordozók sejtbejutását. A kapott eredmények 

összevethetők az in vitro sejtvizsgálatokkal. 
Dolgozatom célja, hogy három kiválasztott rendszer megoszlási jellemzőire vonatkozóan 

vonjak le következtetéseket, különböző modell határfelületek alkalmazásával. A három 

használt rendszer a következő: PAS, mint hatóanyag vizes oldata, PLGA nanorészecskék 

szuszpenziója, illetve a PAS tartalmú PLGA szuszpenziója. A hatóanyagot a tanszéken történt 

korábbi kísérletek alapján próbáltam az említett gyógyszerhordozó nanorészecskékkbe 

kapszulázni, és a kapszulázás mértékét a hatóanyag-tartalom meghatározásával ellenőrizni 

[17]. 

A megoszlási tulajdonságok megismeréséhez szükséges tudnunk, hogy az említett 

részecskék rendelkeznek-e „felületaktivitással”, vagyis hogy hajlamosak-e víz-levegő 

határfelületen felhalmozódni. A határfelületi adszorpciót vizsgáltam víz/dodekán határfelület 

esetében is. A dodekán, hosszú szénláncai miatt hasonló szerkezetű a sejtmembránt alkotó 

lipid kettősréteghez. Ezért tettem kísérletet arra, hogy a függőcsepp módszerrel megpróbáljam 

a határfelületi felhalmozódás mértékét megismerni. 

Egyelőre nem ismert, hogy a PLGA nanorészecskékből képzett határfelületek inkább 

merev, polimer jellegű, vagy rugalmas tulajdonságokkal rendelkeznek-e.  A dilatációs 

reológiai és a relaxációs mérésekkel a határfelületek szerkezeti sajátságait, rugalmasságát, 

kompressziótűrését szerettem volna megismerni.   
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4. Kísérleti anyagok és módszerek 

 

4.1 Kísérleti anyagok 

 

A nanoszuszpeziók előállításához PLGA50 polimert (Sigma-Aldrich, Németország) 

használtam, amelynek poli(DL-tejsav)-(glikolsav) aránya 50-50%. M = 40-75 kDa. 

A PLGA felületmódosítását Pluronic F127 típusú PEO-PPO-PEO blokk-kopolimerrel 

(BASF Hungaria Kft.) végeztem, amelynek az EO/PO/EO monomer aránya 101/56/101. PEO 

tartalma 70%, átlagos molekulatömege Mw = 12600 g/mol. 

A hatóanyag para-aminoszalicilsav, PAS (>99%, Sigma-Aldrich, Németország) volt. A 

PAS vízben való oldhatóságára 1,18 - 1,69 g/l között lehet értékeket találni az irodalomban 

[19,20]. Benzolban gyakorlatilag oldhatatlan, alkoholban és acetonban való oldhatósága 

viszont nagy. Vizes oldatának pH-ja 3 - 3,7 között van, pK értéke 2,05 - 3,25 közötti. A logP 

értékére vonatkozóan is viszonylag széles tartományba találhatók adatok (0,62 - 1,32), de 

ezen értékek alapján kijelenthető, hogy a molekula közepes hidrofobitással rendelkezik.  

A PAS-t a nanoszuszpenziók előállításakor acetonban (a.r., Molar Chemicals Kft.) 

oldottam, együtt a PLGA-val. A spektrofotometriás kalibrációs sorozathoz szilárd NaOH-ból 

(a.r., Reanal Finomvegyszergyár Zrt.) készített 0,05 M desztillált vizes oldat volt a PAS 

oldószere. A függőcsepp analízishez használt PAS-t Sörensen foszfát-pufferben oldottam, 

amely 728 cm3 11,876 g/dm3 Na2HPO4 (a.r., Riedel de Haën) és 272 cm3 9,078 g/dm3 

KH2PO4 (a.r., Riedel de Haën) frissen kiforralt, kétszer desztillált vizes oldatának 

összeöntésével készült, pH = 7,4.  

A zeta-potenciál meghatározásához a nanoszuszpenziók közege 0,2 M NaCl (a.r., Sigma-

Aldrich, Németország) oldat volt. 

A felületi feszültség méréshez és a szuszpenziók elkészítéséhez kétszer desztillált vizet 

használtam, amelynek vezetőképessége <5 mS, felületi feszültsége 23 °C-on 72 mN/m, ami a 

mérésekhez beállított 37 °C-on 71 mN/m-re csökken. A határfelületi feszültség méréséhez 

dodekánt ( ≥99%, Sigma-Aldrich, Németország) használtam. 
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4.2 Kísérleti módszerek 

 

4.2.1 Nanorészecskék előállítása 

 

A PLGA részecskéket nanoprecipitációs eljárással állítottam elő. A választott oldószerpár 

a víz és az aceton volt. A PLGA részecskék stabilizálásához vízben oldottuk fel a 

felületmódosító anyagot. 

A vizes fázis térfogata 30 ml volt, ami 1 g/l koncentrációban Pluronic F127 stabilizátort 

tartalmazott. Ehhez adtam hozzá a 3 ml acetonos fázist, amely 10 g/l koncentrációban 

tartalmazta a PLGA-t. Kétféle szuszpenziót készítettem, az egyik a PLGA részecskéket 

tartalmazta, a másik pedig a hatóanyag-tartalmú PLGA részecskéket. A PAS hatóanyagot úgy 

juttattam a PLGA részecskékbe, hogy a PLGA-val együtt, az acetonos fázisban oldottam, 5 g/l 

koncentrációban. A 30 ml vizes fázishoz programozható Hamilton fecskendő-adagolóval 

mágneses kevertetés mellett (500 fordulat/perc), 3 µl/s sebességgel adagoltam az acetonos 

oldatokat.  

A szerves oldószert a PLGA nanorészecsket tartalmazó rendszerből kevertetés mellett, 

levegő lefúvatásával távolítottam el. Az így kapott minták még tartalmazták a felületen nem 

kötődött felületmódosítót, illetve a hatóanyag esetleges fölöslegét. Ezért a mintákat 

centrifugálással tisztítottam. Először 10 percig közepes gyorsulással, 3500g-n centrifugáltam 

a mintát a nagyobb aggregátumok eltávolítása végett. Ezután a felülúszót pipetta segítségével 

elválasztottam, és 12000g gyorsulás mellett 20 percig centrifugáltam. A közeg eltávolítása 

után az üledéket, amely a nanorészecskéket tartalmazta, desztillált vízben rediszpergáltam, 

ultrahang segítségével. Ezt az eljárást négyszer ismételtem meg, ami amellett, hogy az oldott 

komponensek jelentős, legalább 105-szeres koncentráció csökkenését eredményezte, a 

részecske koncentrációt is megváltoztatta. Ezért szárazanyag tartalom méréssel 

meghatároztam a már elkészült nanoszuszpenziók töménységét. Ehhez 105 °C-on 3 ml-t 

szárítottam be mind a PAS-t tartalmazó, mint a PAS nélküli szuszpenziókból.  

 

4.2.2 Felületi és határfelületi feszültség meghatározása 

 

A víz/levegő felületen, illetve víz/dodekán határfelületen történő adszorpciót a felületi 

feszültség folyamatos mérésével 20 illetve 60 percen keresztül figyeltem meg. A használt 

mérőberendezés, az OCA 15+ (Dataphysics, Németország) a statikus függőcsepp módszerrel 

képes követni a felületi feszültség változását. Az eszköz alkalmas függő- vagy ülő cseppek 
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profiljából a Laplace-Young módszer segítségével felületi feszültséget meghatározni. A 

görbületi sugarak ismeretében, a Laplace-Young egyenlet alapján megadható a felületi 

feszültség:  

     
 

  
 

 

  
    

ahol γ a felületi feszültség, R1 és R2 a csepp fő görbületi sugarai és ∆P a kapilláris nyomás, 

azaz a görbült határfelület két oldalán mérhető nyomás különbsége. A készülék sematikus 

rajza a 9. ábrán látható.  

 

 
8. ábra: a mérőberendezés vázlatos rajza 

 

A számítógépes program és a számítógéppel összeköttetésben álló kamera segítségével, 

megfelelő időegységenként képet készítettünk a cseppről. A program a csepp körvonalaiból 

képes meghatározni a fő görbületi sugarakat. A felületi feszültség kiszámításához szükséges 

megadni a használt közegek sűrűségét. Ez levegő esetén 0,00129 g/cm3, dodekán esetén 0,740 

g/cm3. 

A vizsgált vizes szuszpenziókból Hamilton-fecskendő segítségével, számítógépes 

vezérléssel alakítottam ki a cseppeket, 2 µl/s sebességgel. A vizsgált határfelületek 

kialakításához mind a levegőt, mind a dodekánt a szuszpenziók saját közegével, tehát vízzel 

kellett telíteni. Ehhez kétszer desztillált vizet használtam. A víz/levegő felület esetében a 

cseppek végső térfogata 10 µl volt, míg a víz/dodekán határfelület esetében 12 µl. A csepp-

profil analízist és a felületi feszültség meghatározását az SCA 20 (Dataphysics, Németország) 

számítógépes program segítségével végeztem. Az adatgyűjtéshez 1 s időközönként készült 

kép a cseppekről. 
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A program segítségével nyomon követhető az idő függvényében nemcsak a felületi 

feszültség változása, de a cseppek felületének, illetve térfogatának változása is. Ahhoz, hogy 

ezek a mérés során ne változzanak, mind a levegőt, mind a dodekánt a szuszpenziók saját 

közegével, tehát vízzel kellett telíteni. Ehhez kétszer desztillált vizet használtam. 

A felületi feszültség mérésénél kiemelkedően fontos, hogy a használt anyagok maximális 

tisztaságúak legyenek, mert már a legkisebb szennyeződés is jelentős oldalnyomás változást 

okozhat. A dodekánról kimutatták, hogy többszöri, igen erélyes tisztítás mellett sem 

lehetséges a felületi feszültség teljes állandóságát elérni [27]. Az általam végzett tisztítással 

nem tudtam elérni, hogy a víz/dodekán határfelületi feszültsége ne változzon időben.  A 

kétszer desztillált víz/dodekán határfelületen is észlelhető volt 20 perc után valamennyi 

csökkenés, amit az oldalnyomás adatok számításakor figyelembe vettem. A szuszpenziók 

esetén mért határfelületi feszültségekben ennél sokkal jelentősebb csökkenés mutatkozik, 

amely tehát a nanorészecskék határfelületi adszorpciójának a következménye. 

Az OCA 15+ műszer és a hozzá tartozó SCA 20 számítógépes program alkalmas dilatációs 

reológiás mérések végzésére is. A műszer adagolórendszere lehetőséget ad a folyadék 

fecskendőbe való visszaszívására, illetve újbóli kinyomására, tehát felületének csökkentésére, 

illetve növelésére.  

A függőcseppeket állandó, 0,1 µl/s sebességgel nyomtam össze, az eredeti térfogatuk kb. 

50%-ára. Az adott oldalnyomás–felület adatpárokból az alábbi egyenlet segítségével 

meghatároztam a dilatációs moduluszokat (ε): 

   
  

    
  

ahol A a felület nagysága és π az oldalnyomás. 

A cseppek összenyomását nagyobb, 2,0 µl/s sebességgel is elvégeztem, majd negyed órán 

keresztül figyeltem a felületi feszültség összenyomás utáni változását. Ezután szintén 2,0 µl/s 

sebességgel ismét az eredeti térfogatra növeltem a cseppeket, itt is negyed órát hagyva a 

relaxációs tulajdonságok megfigyelésére.  

A méréseket állandó hőmérsékleten, a testhőmérsékletet modellezve, 37,0 ± 0,1 °C-on 

végeztem termosztált küvettát alkalmazva. Minden minta és határfelület esetén legalább 3-6 

párhuzamos mérést végeztem. Minden méréshez új cseppet használtam. A 20 perc 

adszorpciós idő letelte után a mért γ értékek szórása a víz/dodekán határfelületen néhány tized 

mN/m volt, de a víz/levegő határfelületen ennél valamivel nagyobb értékek is adódtak (0,5-

1,0 mN/m), mivel ezen a határfelületen a mérés érzékenysége nagyobb. 
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A használt Hamilton fecskendőt és a hozzá illesztett tűt kétszer desztillált vizes áztatással 

és mosással tisztítottam. Dodekán esetén a vizes tisztítást acetonos mosás előzte meg. A 

mérésekhez használt küvettákat először acetonnal, majd etil-alkohollal, végül kétszer 

desztillált vízzel mosogattam. 

 

4.2.3 Méretmeghatározás dinamikus fényszóródás mérésével 

 

A PLGA nanorészecskék átlagos hidrodinamikai átmérőjét és polidiszperzitását dinamikus 

fényszóródás mérésével határoztam meg. A használt eszköz Brookhaven dinamikus 

fényszóródás mérő műszer volt. Ennek főbb részei egy BI-200SM goniométer, egy BI-

9000AT digitális autokorrelátor és 488 nm-en üzemelő Omnichrome 543AP tipusú 

vertikálisan polarizált argon-ion lézer fényforrás. 

A kolloid rendszereknél látható zavarosság (turbiditás) annak köszönhető, hogy az ilyen 

rendszerek nagymértékben szórják a fényt. A fényszóró centrumok Brown-mozgásában a 

szórt fény időbeli intenzitásában fluktuációk léphetnek fel. A fluktuáció vizsgálata digitális 

autokorrelátorral történik. A szóródó fény intenzitásának fluktuációja függ, többek között, a 

szóró részecskék méretétől és alakjától [16, 26]. 

A méréseket 90°-os szögnél, 25,0 ± 0,1 °C hőmérsékleten végeztem. A készülék 

segítségével az átlagos hidrodinamikai átmérő (d) mellett a rendszer polidiszperzitása (PD) is 

meghatározható.  

3 párhuzamos mérést végeztem mind a hatóanyag nélküli, mint a PAS-t tartalmazó 

mintákkal. 

 

4.2.4 Zeta-potenciál meghatározása 

 

Az elektrokinetikai- vagy más néven zeta-potenciál egy közelítő elektrosztatikus potenciál 

érték, amellyel egy határfelület elektromos tulajdonságait jellemezhetjük [15].  

Ha a szuszpenziót külső elektromos térben vizsgáljuk, a töltéssel rendelkező részecskék 

elektroforetikus mobilitásából (µe) meghatározhatunk a felületre vonatkozó információkat. Az 

elektroforetikus mobilitás a részecskék egységnyi elektromos térerő hatására bekövetkező 

elmozdulásának sebességét jelenti. µe értékéből a Henry-egyenlet segítségével határozható 

meg a zeta-potenciál (ζ) [26]. 

A kísérletet Malven Zetsizer NanoZ típusú készülékkel végeztem, 25,0 ± 0,1 °C 

hőmérsékleten. A minta ionerősségét állandó értékre állítottam be. Ehhez minden mintához 
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NaCl oldatot adtam, 0,2 M koncentrációban. Így megmértem mind a hatóanyag-tartalommal 

rendelkező, mind a hatóanyag nélküli kapszulák zeta-potencálját. Mintánként 3 párhuzamos 

mérést végeztem.  

 

4.2.5 Hatóanyagtartalom meghatározása 

 

A részecskék hatóanyagtartalmát UV-VIS-spektrofotometriával határoztam meg. A 

méréshez a PAS-t olyan oldószerben kellett oldani, amelynek nincs számottevő elnyelése az 

UV tartományban. Ez kizárja az aceton oldószerként való használatát. A választott oldószer 

NaOH volt, ugyanis PAS jól oldódik lúgos közegben [21]. A NaOH hidroxid használatát 

indokolja az is, hogy a PLGA-t képes teljes mértékben roncsolni, így a nanorészecskébe zárt 

PAS felszabadul. 

A 0,05 M NaOH oldattal készítettem el a PAS koncentráció meghatározásához szükséges 

kalibráló sorozatot. A kalibrációs egyenest 6 pontra illesztettem. A kalibrációs pontok 0,025 

g/l, 0,02 g/l, 0,015 g/l, 0,01 g/l, 0,005 g/l és 0,0025 g/l PAS koncentrációnál voltak. A PAS 

spektrumát 220 – 350 nm között vettem fel.  

Mintának 1 ml PAS tartalmú szuszpenziót használtam, melyet vákuum segítségével 

beszárítottam, majd 1 ml 0,05 M NaOH-ban oldottam. A NaOH-dal való oldás után egy óra 

időt hagytam a PLGA elroncsolódására. Három párhuzamos mérést végeztem.  
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5. Eredmények és értékelésük 
 

5.1 A szuszpenziók jellemzése 

 

Kísérleteimhez PLGA nanorészecskék vizes szuszpenzióját használtam. A 

nanoprecipitációs eljárással készült szuszpenziók a kolloid rendszerekre jellemzően opálos 

megjelenésűek voltak, de mégis áttetszőek. A tisztán  PLGA részecskéket és a hatóanyagot is 

tartalmazó szuszpenziók megjelenésében nem mutatkozott különbség. 

A dinamikus fényszóródás mérésének eredményeiből meg lehetett határozni a PLGA 

részecskék átlagos méretét (d) és polidiszperzitásukat (PD), amely a részecskék 

méreteloszlásáról hordoz információt. A mért értékeket az 1. táblázat tartalmazza.  
 

1. táblázat: a PLGA nanorészecskék átlagos részecskeátmérője (d) és polidiszperzitása (PD), illetve 
elektroforetikus mozgékonysága (µe) és zeta potenciálja (ζ) 

 d / nm PD µe·108 / m2V-1s-1 ζ / mV 
PLGA nanorészecskék 127,6 0,06 -1,876 -23,9 
PAS tartalmú PLGA nanorészecskék 161,5 0,08 -1,846 -23,6 

 

A nanorészecskék átlagos részecskeátmérője 100 és 200 nm közé esett. A részecskék 

méretében különbség mutatkozik a hatóanyagot tartalmazó, illetve a hatóanyag nélküli 

szuszpenziók esetében: a hatóanyagot nem tartalmazó PLGA nanorészecskék átlagos átmérője 

130 nm körüli, míg a hatóanyagtartalommal rendelkezőké 160 nm körüli. Ennek valószínűleg 

nem csupán a hatóanyag jelenléte az oka, hanem a részecskeképződés folyamatában is 

történik változás. A hatóanyag 2,5 körüli pK értékéből következik, hogy vízbe kerülése a 

vizes közeg 5 körüli pH-ját kisebb érték felé tolja, ami miatt a PLGA karboxil csoportjainak 

disszociációja visszaszorul. Ez kisebb töltöttséget eredményez, ami lehetőséget adhat a 

valamivel nagyobb nanorészecskék képződésére, mivel az azonos töltést hordozó láncok 

között kisebb elektrosztatikus taszítás lép fel. 

Általánosan elfogadott, hogy 0,1 alatti PD értékek esetén a méreteloszlást szűknek 

tekintjük. A mért PD-ok mindkét rendszer esetén kisebbek ennél, tehát kijelenthető, hogy a 

nanorészecskék átlagos hidrodinamikai átmérője igen szűk mérettartományba esik. 

A nanorészecskék felületi töltéséről a zeta-potenciál meghatározásával kaptam 

információt. Arra vonatkozóan szerettem volna következtetést levonni, hogy a PAS molekula 

a nanorészecskék szerkezetébe milyen módon épül be: inkább a felületen adszorbeálódik, 

vagy beépül a nanorészecskék belsejébe.  
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A szuszpenziók pH értéke 5 körüli. A PAS-ra vonatkozó irodalmi pK értékek alapján 

(~2,5) ezen a pH-n a PAS molekula negatívan töltött állapotban van, ami megmutatkozna a 

zeta-potenciál változásában. (Az 1. táblázat tartalmazza a szuszpenziók zeta-potenciálra 

vonatkozó adatait.) 

Az 1. táblázat adataiból látható, hogy a hatóanyagtartalommal rendelkező, illetve a 

hatóanyag nélküli kolloid oldatok elektroforetikus mozgékonysága, illetve az ebből számított 

zeta-potenciálja gyakorlatilag megegyezik. Ha a hatóanyag a részecskék felületén 

adszorbeálódott volna, akkor az megmutatkozna a zeta-potenciál negatív irányba történő 

megváltozásában is.  

 

5.2 Hatóanyag-tartalom és kapszulázási hatékonyság 

 

A spektrofotometriás mérés segítségével meghatároztam a hatóanyagot tartalmazó kolloid 

oldatokban található PAS mennyiségét. A mérést 0,05 M NaOH-ban végeztem, mivel lúgos 

közegben a PAS vizes oldatba vihető, valamint lezajlik a PLGA hidrolízise is, így a teljes 

hatóanyagtartalom felszabadul. 

 

 
9. ábra: 0,01 g/l koncentrációjú PAS oldat abszorbancia spektruma 0,05 M NaOH oldószerben 

 

A 9. ábrán látható a PAS 220-350 nm-es hullámhossztartományban felvett abszorbancia 

spektruma. Ezalapján a PAS-nak 266 és 299 nm-nél van abszorbancia maximuma. A 
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kalibrációs görbe meghatározásához a két csúcsból a 299 nm-nél találhatót választottam, 

mivel ezen a hullámhosszon sem a Pluronic, sem a PLGA részecskék bomlástermékei nem 

zavarják a meghatározást.  

 
10. ábra: kalibrációs egyenes a PAS koncentrációjának meghatározásához 

 

A spektrofotometriás mérés célja a PLGA részecskék hatóanyagtartalmának (HT) és a 

kapszulázási hatékonyság (KH) meghatározása volt. Ezek jelentése a következő: 

    
          

           
       

   
          

       
     , 

ahol mhat anyag a részecskékbe foglalt hatóanyag mennyisége, mkészítmény a nanorészecskék 

tömege, és mösszes a bemért hatóanyag tömege.  

A kalibrációs egyenes alapján a minták PAS tartalma 0,004 g/l volt. Ez az érték a 

szárazanyag-tartalom mérésének eredményéből számítva, amely 1g/l-nek adódott, 0,4% HT-

nak és 2,7% KH-nak felel meg. Korábbi kutatások kimutatták, hogy a KH PAS esetén a bevitt 

összes hatóanyag-tartalomtól szinte függetlenül állandó marad, ugyanakkor az alacsonynak 

tekinthető 0,4% HT 3-4-szeresére növelhető a bevitt összes hatóanyag mennyiségének 

növelésével. Jelen munkában nem feltétlenül volt szükséges a hatóanyag-tartalom növelése, 

mert ehhez igen nagy feleslegben kellett volna a PAS-t alkalmazni, ami nem gazdaságos.  

A viszonylag kis hatóanyag-tartalom az oldódási viszonyokkal is magyarázható. A 3 ml 

acetonos fázis összes PAS tartalma ugyanis 0,015 g, amely 30 ml vizes fázisba kerül. A PAS 
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vízben való oldhatósága szobahőmérsékleten kb. 1 g/l, így feltételezhető, hogy a vizes 

fázisban is van oldott PAS, amely nem feltétlenül épül bele a nanorészecskék belsejébe. A 

tisztítás során emiatt igen nagy PAS veszteség léphet fel, ami e csekély kapszulázási 

hatékonysághoz vezet. 

 

5.3 A szuszpenziók viselkedése a különböző határfelületeken 

 

Minden szuszpenziónak 20 percen keresztül mértem a felületi és határfelületi feszültségét. 

Ennyi idő alatt nem várható az egyensúlyi oldalnyomás beállása, de értékelhető adatokat 

kaphatunk arra vonatkozóan, hogy a használt szuszpenziók felületi feszültségének változása 

milyen tendenciát mutat. A 2. táblázat foglalja össze az oldalnyomásokat 20 perc után. 

 
2. táblázat: a PAS oldatok, PLGA és PAS-t tartalmazó PLGA szuszpenziók, illetve utóbbiak közegének 

oldalnyomása víz/levegő és víz/dodekán határfelületen, 37 °C-on, 20 perc eltelte után 

 π / mN/m 
(víz/levegő) 

π / mN/m 
(víz/dodekán) 

0,065 mM PAS oldat 0,5 2,8 
10 mM PAS oldat 2,0 8,4 
PLGA 8,5 15,5 
PAS + PLGA 6,0 13,4 
PLGA minta közege 0,5 3,2 
PAS + PLGA minta közege 0,5 3,5 

 

A tisztán PAS-t tartalmazó oldatok a víz/levegő határfelületen minimális felületi feszültség 

változást mutattak a kapszulákéhoz közel eső, kis koncentrációban, és az ennél sokkal 

nagyobb koncentrációjú, telített oldatokban is. A nanorészecskéket is tartalmazó szuszpenziók 

esetén ennél sokkal jelentősebb felületi feszültség csökkenés volt tapasztalható. Tehát a 

nanorészecskék hajlamosak a víz/levegő határfelületen felhalmozódni. 

A hatóanyagot tartalmazó szuszpenziók esetén 20 perc után valamivel kisebb az 

oldalnyomás növekedése, mint a tiszta PLGA szuszpenzióknál. A különbséget a 11. ábra 

szemlélteti. Ennek oka a részecskék méretbeli különbsége lehet. Az átlagos 

részecskeátmérőkből adódik, hogy a hatóanyagot tartalmazó PLGA nanorészecskék térfogata 

kétszer akkora, mint a tiszta PLGA részecskéké. Mivel a méréseket azonos 

tömegkoncentrációknál végeztük, a részecskék száma is ilyen mértékben különbözik. Tehát a 

kisebb átlagos részecske-átmérőjű PLGA szuszpenzió kétszer annyi nanorészecskét tartalmaz, 

mint a nagyobb átlagos részecske-átmérőjű PAS + PLGA szuszpenzió.  
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A 11. ábrán látható, hogy 20 perc eltelte után még nem áll be az egyensúlyi oldalnyomás. 

A méretbeli eltérés következménye az is lehet, hogy a PAS-t tartalmazó nanorészecskék a 

nagyobb méret miatt lassabban diffundálnak a határfelületre, ezért 20 perc eltelte után még 

nem olyan mértékű a felületi feszültség csökkenése, mint a PAS nélküli rendszer esetén.  

 

 
11. ábra: γ változása az idő függvényében, hatóanyagot tartalmazó és hatóanyag nélküli PLGA szuszpenziók 

esetén, víz/levegő határfelületen 

 

A tapasztalt változások nagyobb mértékűek a víz/dodekán határfelületen. Itt a nagyobb 

koncentrációjú tiszta PAS oldata is mutat jelentős mértékű felületi feszültség csökkenést. 

Ennek oka lehet, hogy a PAS molekula szerves oldószerben való oldhatósága általában 

nagyobb mértékű, mint a vízben, emiatt a molekulák inkább a szerves fázis felé próbálnak 

orientálódni.  

A legnagyobb oldalnyomás a víz/dodekán határfelületen volt tapasztalható a PLGA 

szuszpenziók esetében (12. ábra). A PLGA szuszpenziók 15 mN/m-t meghaladó 

oldalnyomást, és a PAS tartalmúak is ehhez közeli értéket mutattak. A kezdeti 

felületi/határfelületi feszültség értékeket figyelembe véve, amely levegő esetén 71 mN/m, 

dodekán esetén pedig 49 mN/m, a dodekán esetén levő változás sokkal nagyobb mértékűnek 

mondható. A víz/levegő határfelületen tapasztalható 6-9 mN/m közötti oldalnyomás abszolút 

és relatív értékében is kisebb, mint a víz/dodekán esetén tapasztalható 13-16 mN/m. 
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12. ábra: γ változása az idő függvényében, hatóanyagot tartalmazó és hatóanyag nélküli PLGA szuszpenziók 

esetén, víz/dodekán határfelületen 

 
A Pluronic jelenléte magyarázatot adhat arra, hogy miért nagyobb az oldalnyomás a 

víz/dodekán határfelületen, mint a víz/levegő határfelületen. Ugyanis a stabilizátor apoláris 

PPO láncai képesek behatolni a szintén apoláris dodekánba, viszont a víz/levegő 

határfelületen nem előnyös számukra a levegő irányába történő orientáció. 

A részecskék közegének felületi feszültségre gyakorolt hatását is ellenőriztem. Ehhez a 

mintákat 30000g-n 20 percen keresztül ülepítettem. A felülúszó oldatot automata pipetta 

segítségével elkülönítettem, és elvégeztem velük a 20 perces felületi feszültség mérést. A 

kapott eredmények alapján a közegeknek nincsen jelentős felületaktivitása, határfelületi 

aktivitásuk pedig csekély mértékű, amely feltehetően a kis mennyiségű maradék oldott PAS-

tól származik. Tehát a PLGA és a PAS + PLGA rendszereknél tapasztalt effektusok 

lényegében a nanorészecskéknek tulajdoníthatók.  

 

5.4 Az oldalnyomás koncentrációfüggése a víz/dodekán határfelületen 

 

A hatóanyagot nem tartalmazó PLGA részecskék víz/dodekán határfelületi viselkedését 

különböző részecske koncentrációk mellett is megfigyeltem. Az 1,0 g/l-nél kisebb PLGA 

koncentrációjú szuszpenziókat egyszerű hígítással állítottam elő. Az ennél nagyobb 

koncentrációjú oldatok előállításához centrifugával az eredeti mintát ülepítettem, majd 
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ötszörösére töményítettem, és ebből készítettem újabb hígításokat. A 3. táblázat foglalja össze 

a mért oldalnyomás értékeket. 

 
3. táblázat: a hatóanyagot nem tartalmazó PLGA szuszpenzió oldalnyomása víz/dodekán határfelületen, 37 °C-

on, 20 ill. 60 perc eltelte után, különböző koncentrációk esetén 

c / g/l π20min / mN/m π60perc / mN/m 
0,1 7,2 10,5 
0,2 7,8 10,8 
0,25 10,0 10,0 
0,5 13,3 15,3 
0,75 14,3 17,0 
1,0 15,5 17,5 
1,25 15,0 16,0 
2,5 18,0 18,7 
5,0 18,6 19,3 

 

 
13. ábra: különböző PLGA koncentrációjú PLGA szuszpenziók felületi feszültségének változása egy óra alatt 

víz/dodekán határfelületen 

 

A mérési eredmények alapján megállapítható, hogy a töményebb minták esetén nagyobb a 

határfelületi feszültség változása. A görbék lefutása a tömény mintáknál meredekebb, vagyis 

az oldalnyomás gyorsabban növekszik. Tehát gyorsabb a határfelületi réteg kialakulása, 

ezenkívül az egyensúly beállta is hamarabb következik be. Az oldalnyomás a hígabb 

szuszpenziók esetén még egy óra eltelte után sem áll be az egyensúlyi értékre. 
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A 14. ábrán látható, hogy a 60 perc utáni oldalnyomás és a koncentrációk közötti 

összefüggés nem lineáris. A kapott eredmények azt mutatják, hogy a görbe telítésbe megy, 

tehát bizonyos koncentráció fölött már nem várható nagyobb mértékű oldalnyomás 

növekedés. Az 5,0 g/l-es oldatok esetén tapasztalható effektusnál valószínűsíthetően nem fog 

nagyobb csökkenés bekövetkezni nagyobb PLGA koncentrációjú szuszpenziók esetén sem.  

 

 
14. ábra: az oldalnyomás 20 és 60 perc után, különböző PLGA koncentrációjú szuszpenziók esetén, 37 °C-on, 

víz/dodekán határfelületen 

 

 

5.5 Felületi és határfelületi reológiai viselkedés 

 

5.5.1 Határfelületi dilatációs modulusz meghatározása 

 

A cseppek térfogatát állandó, 0,1 µl/s sebességgel csökkentettem, az eredeti térfogatuk 

50%-ára. Ebből szerettem volna a dilatációs modulusz meghatározásával a nanorészecskék 

adszorpciójának jellegére, a határfelület szerkezetére vonatkozóan információt kapni. 

A cseppek határfelületének csökkentése során mért oldalnyomás értékeket a csepp 

felületének logaritmusának függvényében ábrázoltam. Az így kapott görbe meredekségének -

1-szerese az ε dilatációs modulusz. Értékéből a határfelületi réteg flexibilitására lehet 
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következtetni, ami mutathatja például az intermolekuláris kölcsönhatások mértékét is [28]. A 

számolt dilatációs moduluszokat a 4. táblázat foglalja össze a víz/dodekán határfelületen. 

A felület csökkenés minden esetben nagyjából 30%-os volt. Az összenyomás során a 

felületi feszültség értékek minden esetben csökkentek, amely a határfelületi adszorpciós réteg 

koncentrációjának növekedésére utal. Ilyen mértékű kompresszió esetén a kapott π – lnA 

görbék lineárisnak mutatkoztak a víz/dodekán határfelületen. Egy ilyen görbét ábrázol a 15. 

ábra. 

 

 
15. ábra: egy jellemző lnA - π görbe a dilatációs moduluszok meghatározásához 

 

4. táblázat: a függőcseppek összenyomásából számított dilatációs moduluszok (ε) 

 ε / mN/m  
(víz/dodekán) 

σ 

PLGA 10,8 2,6 
PAS + PLGA 15,6 2,2 
0,065 mM PAS oldat 15,6 0,1 
10 mM PAS oldat 16,8 1,6 

 

A határfelületi dilatációs modulusz értékek közepesen rugalmas filmre utalnak, tekintve, 

hogy jóval kisebbek, mint pl. a merev, szilárd jellegű fémsztearát rétegre meghatározott 100 

mN/m-nél nagyobb érték [33]. Ugyanakkor nagyobbak, mint a heptán/víz határfelületen 

adszorbeálódó mikrogélekre mért 5 mN/m-nél kisebb dilatációs modulusz érték [23], amely 

alapján a réteget nagymértékben rugalmasnak minősítették.  
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A kapott ε értékek arra engednek következtetni, hogy az adszorpciós réteg 

kompresszibilitása mérsékelt, összenyomásra valamilyen mértékű ellenállást fejt ki, ami az 

oldalnyomás nagymértékű növekedésében mutatkozik meg. Ehhez hasonló, 10-12  mN/m-es 

dilatációs modulusszal volt jellemezhető szintén heptán/víz határfelületen kialakuló Pluronic 

127 film [34]. Az, hogy a felületi feszültség az felületcsökkenés befejeztével sem áll vissza az 

egyensúlyhoz közelítő értékre, arra utal, hogy a felületen nem történik deszorpció. A 16. ábra 

egy-egy jellemző dilatációs görbét mutat a víz/dodekán határfelületen. 

 

 
16. ábra: a PLGA szuszpenzió (bal) és a PAS + PLGA szuszpenzió (jobb) egy jellemző dilatációs görbéje 

víz/dodekán határfelületen 20 perc után, 37 °C-n 

 

A víz/dodekán határfelület esetén a különböző koncentrációjú, a hatóanyagot nem 

tartalmazó PLGA szuszpenziókkal is elvégeztem a dilatációs mérést. Ezúttal az adszorpciós 

réteg kialakulására 60 percet hagytam. 

Az 5. táblázat foglalja össze a kapott dilatációs moduluszokat.  

 
5. táblázat: a függőcseppek összenyomásából számított dilatációs modulusz (ε) értékek a PLGA szuszpenziók 

koncentrációjának függvényében 

c / g/l ε / mN/m  
0,1 17,3 
1,25 13,1 
2,5 10,5 
5,0 9,7 

 

A 17. ábrán látható, hogy a dilatációs modulusz koncentrációfüggése exponenciális 

lefutású. Érdekes jelenség, hogy a PLGA koncentráció növekedésével a dilatációs modulusz 

csökken. Erre magyarázatot adhat az, hogy a hígabb minták esetén még nem az egyensúlyi 

oldalnyomás beálltával kezdődött a csepptérfogatok csökkentése, de az is előfordulhat, hogy 



30 
 

nagyobb koncentrációban máshogy alakul ki a határfelületi réteg szerkezete. Feltehetően 

lazább, esetleg több részecske rétegből felépülő határfelületi film alakul ki, ami 

elasztikusabbnak mutatkozik, mint az egyetlen réteg. Ilyen eredményekről számoltak be 

korábban poli-N-akrilamid mikrogélek határfelületi felhalmozódását vizsgálva [32]. Ahhoz, 

hogy ennek a jelenségnek az okát megismerhessük, további mérésekre van szükség. 

 

 
17. ábra: a dilatációs modulusz értékének változása a PLGA koncentráció függvényében, hatóanyagot nem 

tartalmazó szuszpenziók esetén 

 

 

5.5.2 Relaxáció vizsgálata 

 

Az adszorpciós réteg relaxációjának vizsgálatához a függőcseppek térfogatát 50%-kal 

csökkentettem, majd negyed óra elteltével ismét az eredeti térfogatra terjesztettem ki. A 

térfogatváltozás sebessége mind az összenyomáskor, mind a kiterjesztéskor 2,0 µl/s volt. 

Vizsgáltam az összenyomást követő relaxációt, és az eredeti méretre való kiterjesztés utáni 

felületi feszültség értékét, illetve annak változását. A 18. ábra a víz/dodekán határfelületen, 

19. ábra a víz/levegő felületen mutatja az összenyomás és az expanzió hatására bekövetkező 

változásokat.  

Mindkét határfelületen jelentős felületi feszültség csökkenés következik be a csepptérfogat 

csökkentését követően, ami minden esetben nagyjából változatlan marad, tehát nem mutat 
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jelentős növekedést a relaxációs idő alatt. A relaxáció tehát kis mértékű, ami azt jelenti, hogy 

a molekulák könnyen igazodnak a rendelkezésre álló terület változtatásához. Ez mind a 

hatóanyag tartalommal rendelkező, mind a hatóanyag nélküli szuszpenziókra igaz. A felületi 

feszültség igen rövid idő alatt áll be közel állandó értékre, ami arra enged következtetni, hogy 

nem történik felületi deszorpció,vagyis a részecskék határfelületi adszorpciója – legalábbis az 

adott körülmények mellett – gyakorlatilag irreverzibilis.  

A minimális mértékű relaxáció azonban a hatóanyagot tartalmazó szuszpenziók esetén 

több időt vesz igénybe, ami a PAS-t tartalmazó, nagyobb méretű nanorészecskék lassabb 

mozgásával magyarázható.  

 

 

 
18. ábra: a felületi feszültség változása az összenyomás és az expanzió hatására víz/dodekán határfelületen. Bal 
oldalon a PLGA szuszpenzió, jobb oldalon a PAS-t tartalmazó PLGA szuszpenzió görbéje látható. Az alsó ábra 

szemlélteti a függőcsepp térfogatának és felületének változását. 
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19. ábra: a felületi feszültség változása az összenyomás és az expanzió hatására víz/levegő határfelületen. Bal 

oldalon a PLGA szuszpenzió, jobb oldalon a PAS-t tartalmazó PLGA szuszpenzió görbéje látható. Az alsó ábra 
szemlélteti a függőcsepp térfogatának és felületének változását. 

 
A terület kiterjesztésekor a felületi feszültség megnő. A megnövekedett γ igen hamar 

visszaáll arra az értékre, ami akkor lenne várható, ha zavarásmentesen mérnénk végig ezt az 

adszorpciós időt. Ez megerősítheti azt a feltételezést, hogy a nanorészecskék rétege flexibilis, 

tehát könnyen veszik fel az új feltételeknek megfelelő helyzetet. Abból, hogy a korábbi 

felületi feszültség érték ilyen hamar beáll, arra lehet következtetni, hogy deszorpció az 

összenyomáskor nem történt, így a részecskéknek nem kell újra a határfelületre diffundálni, 

elegendő csak „elfoglalni” a rendelkezésre álló, megnövekedett területet.  

Az eredeti térfogatra való expanzió után a víz/dodekán határfelületen a víz/levegő 

határfelületnél hosszabb időt vesz igénybe a korábbi felületi feszültség értékre való 

csökkenés. Ez megerősíti azt a feltételezést, hogy az apoláris oldószerrel körülvéve a 

nanorészecskéknek kötöttebb az elhelyezkedésük. Az expanzió után azonban itt is könnyen 

beáll a felületi feszültség értéke a zavarásmentes méréskor várható értékre. 
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5.6. Összehasonlítás a víz/oktanol határfelületi viselkedéssel 

 

A tanszéken végzett korábbi munkám során tanulmányoztam a logP érték és a határfelületi 

felhalmozódás közötti összefüggést. Ehhez az ugyanilyen PLGA és Pluronic koncentrációjú 

nanoszuszpenziók viselkedését a víz/oktanol határfelületen vizsgáltam. A víz/oktanol 

határfelület felületi feszültsége 9 mN/m. Ebben a rendszerben is mérhető volt a határfelületi 

adszorpcióra utaló oldalnyomás, de mivel a kiindulási felületi feszültség és a változások is 

kisebbek, nehéz volt az adszorpciós rétegre vonatkozó következtetéseket levonni. 

 

 
20. ábra: PLGA szuszpenzió határfelületi feszültségének változása víz/oktanol határfelületen, 60 perc alatt, 

23 °C-n 

 

A három megismert határfelületen való adszorpciós viselkedés összehasonlításával 

következtetések vonhatók le a PLGA részecskék különböző polaritású közegek felé való 

affinitására, amely így egy lépéssel közelebb vihet a membránaffinitást jellemző 

tulajdonságok megismeréséhez.  
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Szakdolgozat összefoglaló 

Bioaktív Molekulák és Nanorészecskék Határfelületi Viselkedése 

Schwarcz Borbála, kémia alapszakos hallgató 

ELTE TTK Kémiai Intézet, Fizikai Kémiai Tanszék 

Témavezető: Dr. Kiss Éva egyetemi tanár  
 ELTE, Fizikai Kémiai Tanszék 
Konzulens: Gyulai Gergő 
 

Szakdolgozatom célja az volt, hogy kolloidális gyógyszerhordozónak alkalmas nanoszuszpenziókat 
állítsak elő, és megfigyeljem a határfelületi viselkedésüket különböző határfelületeken. Ezáltal 
szerettem volna közelebb kerülni a célzott hatóanyagtranszport és a hatékonyabb felszívódást kiváltó 
kolloidális gyógyszerhordozók membránaffinitásának megismeréséhez. A nanorészecskék felületi és 
határfelületi jellemzőit, illetve polaritását kívántam megismerni, ezáltal a sejtmembránhoz való 
affinitásra vonatkozó következtetéseket levonni. Ehhez különböző határfelületeket (víz/levegő, 
víz/dodekán és víz/oktanol) alkalmaztam. 

A nanoszuszpenziók elkészítéséhez PLGA kopolimert használtam. Ehhez a részecskék stabilizálása 
érdekében Pluronic F127 felületmódosítót adtam. A PLGA acetonos oldatával, nanoprecipitációs 
eljárással sikeresen állítottam elő a 100-200 nm tartományba eső átlagos részecskeátmérőjű 
nanorészecskéket.  

A nanoszuszpenziók gyógyszerhordozóként való alkalmazásának lehetőségét egy ismert TBC 
elleni gyógyszer, a PAS segítségével modelleztem. A gyógyszerhatóanyagot tartalmazó részecskék 
viselkedésének tanulmányozásához a nanoszuszpenzióhoz előállítása során adtam hozzá a PAS 
hatóanyagot. Spektrofotometriás mérés segítségével meghatároztam a szuszpenzió hatóanyagtartalmát, 
illetve a kapszulázás hatékonyságát. Zeta-potenciáljuk meghatározásával alátámasztottam, hogy a 
hatóanyag a nanorészecskékbe sikeresen beépült. 

A kétféle szuszpenziónak és a PAS pufferelt vizes oldatainak határfelületi viselkedését cseppalak 
analízissel tanulmányoztam. Kétféle határfelületen, víz/levegő és víz/dodekán, 37 °C-on követtem a 
felületi feszültség változását. A víz/dodekán határfelület esetében a PLGA szuszpenziók és a PAS 
oldata is felületaktivitást mutatott. A nanoszuszpenziók hatására a víz/levegő felületi feszültség is 
csökkent. Ez alapján adszorpciós réteg kialakulását feltételeztem.  

Határfelületi reológiai vizsgálatokkal próbáltam információt nyerni a határfelületi adszorpciós réteg 
tulajdonságaira, szerkezetére vonatkozóan. A cseppek méretének csökkentésével, illetve növelésével 
megmértem a határfelületi dilatációs moduluszokat, és detektáltam a relaxációs viselkedést. A 
nanorészecskék adszorpciós rétegének rugalmasságát állapítottam meg, valamint azt, hogy az 
adszorpció irreverzibilis. A határfelületeken tapasztalt viselkedést összevetettem a víz/oktanol 
határfelületen korábban mért eredményekkel. 

A határfelületi aktivitás ilyenfajta tanulmányozásával arra kerestem a választ, hogy a PLGA 
szuszpenziók hogyan fognak viselkedni a szervezetben, illetve milyen affinitást mutatnak a 
sejtmembrán felé. Mivel a szuszpenziók minden esetben stabil és rugalmas határfelületi réteget 
alakítottak ki, amit nagymértékű oldalnyomás kialakulása kísért, arra a következtetésre jutottam, hogy 
feltehetően a szervezetben is hasonló viselkedést fognak mutatni, tehát lesz membránaffinitásuk. 
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 Summary 

Interfacial Behaviour of Bioactive Molecules and Nanoparticles 

Ms Borbála Schwarcz, BSc student in Chemistry 
Place of diploma work: Physical Chemistry Department, Institute of Chemistry, Eötvös 

University, Budapest  

Place of defence: Physical Chemistry Department 

Supervisor(s):  Dr. Éva Kiss, professor of chemistry 
 Physical Chemistry Department, ELTE 
Consulent: Gergő Gyulai 
  

Colloidal drug delivery systems are good candidates for the realization of targeted delivery and 
controlled release. The aim of this work was to investigate the interfacial behaviour of one of these 
colloidal systems, a PLGA nanosuspension. The surface and interfacial activity and polarity of the 
nanoparticles were studied to get information about their membrane affinity. Different interfaces were 
studied: water/dodecane, water/air and water/octanol. 

PLGA nanoparticles were prepared by nanoprecipitation, using non-ionic, PEO and PPO 
containing block-copolymer, Pluronic F127, as surface modifier and stabilizer.  Average 
hydrodynamic size of the nanoparticles was determined by dynamic light scattering. It was found that 
the size of the nanoparticles was quite uniform, with the diameter in the size range of 100-200 nm.  

The use of PLGA nanoparticles as drug delivery systems was studied by using PAS, an 
antituberculotic drug. The PAS concentration and the encapsulation efficiency of the suspensons was 
measured spectrophotometrically. Zeta-potential measurement of the particles revealed, that PAS 
molecules did not adsorb on the surface of the nanoparticles, but were incorporated into them. 

Pendant drop technique was used for studying the surface activity of the two PLGA suspensions 
and the aqueous solution of PAS itself. The surface tension and interfacial tension were measured on 
two different interfaces: water/air and water/dodecane, at 37 °C. In the case of both suspensions and 
the PAS solution, a large decrease of the the interfacial tension was found on the water/dodecane 
interface. The surface tension of the water/air surface also sigificantly decreased in case of PLGA 
suspensions. This suggests the formation of an adsorption layer on the studied interfaces. The 
interfacial behaviour of the PLGA nanoparticles on the water/octanol interface was compared to the 
present measurements. 

Interfacial rheological measurements were carried out to investigate the properties and structure of 
the adsorption layers. The interfacial dilatation modulus was determined by compressing and 
expanding the pendant drops. The relaxation behaviour was also studied. It was found that the 
adsorption of the particles on the interfaces was irreversible and that the adsorption layer was flexible.  

The aim of studying the surface and interfacial activity of these systems was to get an assumption 
on their behaviour in the human body and to get information on their affinity to the cell membranes. 
As the suspensions formed adsorption layers in each case, it was found that in the human body they 
probably will show similar behaviour, thus they will present membrane affinity.  
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