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1. Bevezetés 

A nanotechnológiai kutatások gyógyászatban történő alkalmazása mind a megelőzésben 

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

terület a célzott hatóanyag szállítás, vagyis a gyógyszerhatóanyagok eljuttatása a szervezetben 

a megfelelő helyre, ahol tényleges hatásukat kifejtik. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, a 

gyógyszer molekuláknak az élő szervezeten belül lipidekből felépülő határrétegen kell 

keresztül jutni, így a lipid-gyógyszer kölcsönhatás meghatározó. Sokféle sejtmembrán modell 

segíti a kutatókat a kölcsönhatások megfigyelésében, amelyek eredményeként alakulnak a 

gyógyszer felhalmozódási, eloszlási, hatékonysági és egyéb farmakokinetikai tulajdonságok 

[1].  

A biológai hatással rendelkező polimereknek fontos képviselői a természetes eredetű, 

antibakteriális peptidek. Ezek egyik csoportjának jellemző tulajdonsága a többszörös töltés, a 

kationos jelleg [2]. Hatásuk lényegében a membránszerkezet megváltozásával kapcsolatos, de 

a mechanizmus még nem teljesen tisztázott. A sejtmembránnal való kölcsönhatásuk 

vizsgálatára alkalmas modell a polietilén-imin (PEI), amely kationos polielektrolit. 

A kolloidkémiában jelentős szerepet kap a nanoméretű, illetve nanoszerkezetű 

gyógyszerhordozók fejlesztése és azok felületének módosítása, továbbá a sejtmembránt alkotó 

lipidekkel való kölcsönhatások vizsgálata. Az utóbbi években e célból főleg a polimer alapú 

nanorészecskéket vizsgálják, amelyek közül a legfontosabb kiemelni a politejsavat (PLA) és a 

tejsav-glikolsav kopolimereket (PLGA), melyek biokompatibilisek, biológiailag lebonthatóak, 

továbbá rendelkeznek azzal az előnyös tulajdonsággal, hogy a szervezetre toxikus hatást nem 

gyakorolnak. 

Amikor a kolloidális gyógyszerhordozók az élő szervezetbe kerülnek, bizonyos esetekben 

a membránnal való kölcsönhatást szeretnénk elkerülni, hogy a hatóanyag leadás késleltetett, 

vagy szabályozott legyen, máskor a lokalizált, irányított hatóanyagtranszport a cél. 

Sejtmembrán modellek segítségével kísérleti információt kaphatunk arról, hogy milyen 

mértékű a hatóanyag, vagy a hatóanyag hordozó affinitása a lipid réteghez. A lipid réteggel 

való kölcsönhatás mértéke különböző módszerekkel követhető. A nagyfelbontású képalkotó 

technikák alkalmasak arra, hogy a kölcsönhatás következtében megváltozó szerkezetet 

megjelenítsék, és ezt felhasználva az anyagtranszport mechanizmusára is lehessen 

következtetni. Mindez akkor lehetséges, ha a membrán modell tükrözi a szervezetbeli 

sejtmembránok felépítését, rendezett szerkezetét. 
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Diplomamunkám során különböző technikák segítségével állítottam elő lipid rétegeket és 

vizsgáltam azok szerkezetét, morfológiáját atomi erő mikroszkópiával. Egyszerűsített 

sejtmembrán modell rendszereken tanulmányoztam a PLGA gyógyszerhordozók és a kationos 

PEI lipidekkel történő kölcsönhatását, melynek a rétegek szerkezetére gyakorolt hatását 

szintén atomi erő mikroszkópiával jelenítettem meg. 
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2. Irodalmi áttekintés 

 

2.1. Membrán modellek 

A sejt az élő szervezetek legkisebb szerveződési egysége, amelyet sejtmembrán határol. A 

sejtmembrán legfontosabb feladata, hogy a sejtet elkülönítse, illetve megvédje a külső 

környezeti hatásoktól, továbbá kapcsolatot teremtsen más sejtekkel és külső, belső 

környezetével. Fő alkotója a lipid kettősréteg. A lipidek amfipatikus molekulák, azaz egy 

poláris fejcsoportból és apoláris szénláncokból állnak. A leggyakoribb membránalkotó lipidek 

a glicerofoszfolipidek, amelyek esetében a felépítésüket tekintve két zsírsav lánc kapcsolódik 

egy specifikus foszfát fejcsoporthoz. A fejcsoport töltése alapján megkülönböztetünk 

ikerionos foszfolipideket, pl. foszfatidil-kolin, foszfatidil-etanolamin, illetve negatív 

töltésűeket, mint a foszfatidil-szerin és foszfatidil-glicerin. Ezen kívül jelentősek a 

szfingolipidek, illetve a koleszterin és származékai. A lipidek a fejcsoportok struktúrájában, a 

hidrofób szénláncok hosszúságában és telítettségében eltérnek. A biológiai membránok 

alapszerkezetüket tekintve fluid lipid kettősrétegből épülnek fel, amely diszpergált 

fehérjemolekulákat tartalmaz. A lipid kettősréteg a sejten belüli komponenseknek tartályt 

képez, továbbá elegendően rugalmas és fluid ahhoz, hogy más funkcionális elemeket 

hordozzon, és a sejt alakváltozását is lehetővé tegye [3]. Ezek az anyagok a lipid réteghez 

különböző kölcsönhatási mechanizmusok szerint kötődhetnek. A kölcsönhatás lehet hidrofób, 

vagy elektrosztatikus az adott anyag és a lipid fejcsoportok között. Előfordulhat az is, hogy az 

úgynevezett perifériás membrán fehérjék specifikus kötési zsebekkel rendelkeznek, amelyek 

bizonyos lipid fejcsoportoknak lehetőséget nyújtanak kovalens kapcsolatra [4]. A 

sejtmembrán felépítésének meghatározó eleme a lipid kettősréteg, amely olyan egyszerű 

modellen is tanulmányozható, mint a rendezett monomolekulás réteg, vagy rendezett lipid 

molekulákból álló kettősréteg, amely lehet folyadékfázisokat elválasztó ún. szabad film, vagy 

a szilárd hordozón elhelyezkedő kettősréteg. A vezikulák szintén lipid kettősrétegből állnak, 

de zárt, tartályszerű alakjuk miatt még inkább emlékeztetnek a sejtmembránra. Ezek a 

vizsgálati rendszerek a valódi sejtmembrán egyszerűsített modelljei, így csak bizonyos 

tulajdonságait tudják megjeleníteni, de segítségükkel jól definiált körülmények között fontos 

alapfolyamatok tanulmányozhatók [3]. 

A membrán modell lipid összetételének és morfológiájának a lehető legnagyobb mértékben 

hasonlítania kell a biológiai membránéhoz. Léteznek planáris és zárt rendszerek pl. lipid 

vezikulák, vagy más néven liposzómák, micellák, monorétegek, kettősrétegek, továbbá 
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összetétel alapján megkülönböztetünk lipid, keverék lipid, illetve egyéb komponenseket 

tartalmazó modelleket (1. ábra). A liposzómák olyan zárt rendszerek, amelyek gömb alakúak, 

középen üregesek, és lipid kettősrétegből épülnek fel. A micellák szintén gömb alakúak, 

spontán képződnek, belül hidrofób magot alkotva. A membránok planáris modellje a lipid 

monoréteg és kettősréteg. Ezek kialakításához gyakran szükség van egy szilárd hordozóra pl. 

üveg, csillám, vagy szilícium lapra. A modellek tervezéséhez számos tényezőt kell 

figyelembe venni, pl. a lipidek arányát, összetételét, a pH-t, és a puffer oldat 

sókoncentrációját [4]. 

 

1. ábra: Különböző membrán modellek a biokémiai kölcsönhatások vizsgálatára [4] 

 

2.1.1. Lipid mono- és kettősrétegek 

A foszfolipid monorétegeket más néven Langmuir monorétegeknek is nevezik, amelyek 

széles körben alkalmazhatók a homogenitás, a stabilitás, illetve a síkgeometriai tulajdonságok 

vizsgálatára. Előnyük, hogy egyszerű, jól definiált rendszerek és jó modellek a különböző 

kölcsönhatások tanulmányozására. Előállításuk folyadék-levegő határfelületen történik, lipid 

molekulák terítésével, majd a réteg komprimálásával alakul ki a rendezett monoréteg. Az 

előállított réteg Langmuir-Blodgett, vagy Langmuir-Schaefer technika segítségével szilárd 

hordozóra is átvihető, így lehetőség nyílik multirétegek előállítására is. Az irodalomban 
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számos példa található monorétegek alkalmazására, pl. Ford és munkatársai lipid monoréteg 

modell és elektronmikroszkóp segítségével vizsgálták az epsin fehérje hatását a membránok 

deformációjára, vezikulává való alakulásukra [5]. 

A lipid kettősrétegek kialakítása szilárd hordozó felületén, pl. üveg, csillám vagy szilícium 

lapokon lehetséges. Ezekben a membrán modellekben a lipidek poláris fejcsoportja az első 

réteg esetében a szilárd hordozó felé orientálódik, miközben a második réteg a hordozón 

kialakult réteghez apoláris szénláncokkal kapcsolódik. Nagy pontossággal mérhető a 

kettősréteg vastagsága, illetve a molekulák rendezettsége, valamint a szerkezetben 

bekövetkező változás. Ezek a rendszerek optikai vagy más felületvizsgáló technikával pl. 

atomi erő mikroszkóppal jól tanulmányozhatók. Hátrány azonban a lipid kettősréteg 

közelsége a hordozóhoz, amely befolyásolhatja a rendszer olyan tulajdonságát, mint a 

membrán komponensek mobilitása, továbbá gyakran nem egybefüggő kettősréteg alakul ki a 

felületen. A kettősrétegek levegőre érzékenyek, ezért előállításuk a monorétegekhez képest 

körülményesebb, mert a réteget folyadék alatt célszerű tartani az előállítás és a vizsgálatok 

során. Lipid kettősrétegek különböző módokon készíthetők, beleértve a Langmuir-Blodgett, 

illetve a liposzóma fúziós, kiterítéses módszereket. 

 

2.1.2. Liposzómák 

A lipid vezikulák, vagy más néven liposzómák lipid kettősrétegből álló, gömbszerű, zárt 

szerkezetek. A belsejében található üregnek köszönhetően lehetőséget adnak arra, hogy a 

gyógyszerhatóanyagokat a szervezeten belül különböző helyekre szállítsák, célba juttassák. 

Felépítésüket tekintve megkülönböztetünk multilamellás és unilamellás vezikulákat, valamint 

óriás unilamellás vezikulákat. Ezek a liposzómák a különböző méretüknek köszönhetően 

széles körben alkalmazott eszközei a membrán modelleknek. Ennek oka, hogy a 

szerkezetükből adódóan nagyon hasonlítanak a sejtmembránra, és alkalmasak különböző 

biokémiai vizsgálatokra, pl. fluorimetriás, spektroszkópiai és szedimentációs/flotációs 

meghatározásokra.  

Az unilamellás vezikulák egyetlen gömb alakú lipid kettősrétegből, míg a multilamellás 

vezikulák egymásban elhelyezkedő kettősrétegekből épülnek fel. A multilamellás liposzómák 

alkalmasak koszedimentációs és koflotációs, illetve szilárd NMR vizsgálatokra. A lipid 

filmek hidratációjával különböző összetételű körülbelül 1 μm átmérőjű multilamellás 

liposzómák állíthatók elő, amelyek mérete csökkenthető extrudálás, vagy ultrahangos kezelés 
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segítségével, így nagy unilamellás (d = 100-500 nm), vagy kicsi unilamellás vezikulák  

(d < 50 nm) alakulnak ki [6].  

Az extrudálás során a lipid szuszpenziót egy adott erővel egy jól definiált pórusméretű 

polikarbonát szűrőn keresztül préselik át, amelynek hatására a keletkező liposzómák 

méreteloszlása megközelíti a membránszűrő pórusméretét [7]. A multilamellás vezikulák 

végső szerkezetét az extrudálás előtti nagyobb pórus méretű (0,2-1,0 μm) szűrőn történő 

előszűrés, illetve fagyasztási-olvasztási ciklusok módosíthatják, aminek következtében javul a 

homogenitás, a szuszpenzió végső méreteloszlása. Fontos azonban kiemelni, hogy a 

liposzómák méretének csökkentéséhez az extrudálást mindig a lipidek legmagasabb 

fázisátalakulási hőmérséklete feletti hőmérsékleten kell végezni. Alacsonyabb hőmérsékleten 

a nagy viszkozitás miatt instabil liposzómák keletkeznek, vagy nem jutnak át az extruder 

szűrőjén [4].  

A kisméretű unilamellás vezikulák is felhasználhatóak, többek között membrán fehérjék 

struktúrájának meghatározására a cirkuláris dikroizmus (CD) spektroszkópia segítségével [8]. 

Az ilyen liposzómákat leggyakrabban ultrahang alkalmazásával hozzák létre. A liposzómák 

előállítása nagyban függ a lipidek típusától, koncentrációjától, továbbá a hőmérséklettől.  

Az óriás unilamellás liposzómák méretüket tekintve a mikroszkópos tartományba esnek 

(d = 10-300 μm), ezért jó kísérleti modellek a membránok fizikai kémiai tulajdonságainak és 

egy adott anyag-membrán kölcsönhatás optikai mikroszkópos vizsgálatára, azonban a 

membránok dinamikája nem vizsgálható ezzel a módszerrel. Az óriás liposzómákat általában 

egy száraz lipid film hidratálásával állítják elő a lipid fázisátalakulási hőmérséklete felett, 

spontán duzzasztásos technika segítségével, vagy egy külső elektromos mező jelenlétében. 

Ezzel a módszerrel jól kontrollálható a liposzóma mérete, alakja és a lamelláris szerkezet. 

Napjainkban újabb technikát is leírtak olyan óriás liposzómák előállítására, amelyekben a 

lipid kettősrétegek összetétele aszimmetrikus, ehhez víz/olaj inverz emulziót használnak 

[9,10,11]. 

Az unilamellás vezikulák egy speciális alkalmazása, hogy megfelelő polaritású szilárd 

felülettel érintkezve spontán kiterülnek és jól definiált kettősréteget hoznak létre. A szilárd 

hordozón kialakított lipid kettősréteg sejtmembrán modellként alkalmazható, és különböző 

technikákkal pl. QCM, AFM, ellipszometria stb. vizsgálható [12]. 
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2.1.3. Forgótárcsás filmképzés módszere (spin-coating) 

A szilárd felületen kialakított lipid rétegek fontos szerepet játszanak a membránok 

biofizikai tanulmányozásában, mert nagy felbontású szerkezeti vizsgálatokat tesznek lehetővé 

pásztázó tűszondás technikák, pl. atomi erő mikroszkóp, elektronmikroszkóp, továbbá 

reflexiós és optikai spektroszkópiai módszerek segítségével. A lipid rétegek előállításának 

több módja van, a már említett Langmuir-Blodgett, vagy Langmuir-Schaefer technika, illetve 

az unilamellás liposzómák spontán kiterítése egy szilárd hordozó felületén. A filmképzés 

sikeressége több tényezőtől függ, pl. az összetételtől, a hordozó anyagától, a só 

koncentrációtól, a pH-tól, a hőmérséklettől, a liposzóma mérettől, a mosási procedúrától, stb. 

Nemrégiben egy, az előbbiektől lényegesen eltérő eljárásról számoltak be lipid kettősréteg 

szilárd hordozón való előállítására [13]. A forgótárcsás filmképzés módszerét (spin-coating) 

alkalmazták, ami főleg a mikroelektronikában elterjedt módszer a vékony, egyenletes rétegek 

előállítására szilárd hordozók felületén. A filmképző anyag jelen esetben lipid volt, amit 

megfelelő, a hidrofil hordozót jól nedvesítő oldószerben feloldottak. Az így elkészült oldatból 

éppen annyit vettek, amennyi beteríti a hordozót. A forgatással és az oldószer elpárolgásával 

létrejött egy egyenletes borítás a szilárd felületen. A film rétegvastagságát a koncentrációval 

szabályozták. A technika gyors és egyszerű. A kérdés az, hogyan biztosítható, hogy lipid 

kettősréteg képződjön rendezett szerkezettel, ugyanis a szerzők tapasztalata szerint vízben a 

többrétegű rendszer instabil, fokozatos leválás történik mindaddig, amíg a hordozó felületén 

csak egy réteg marad [13]. 

 

 

2.2. Membrán affinitás és vizsgálata 

Az egyes gyógyszerhatóanyagok eljuttatása az élő szervezetben a megfelelő helyre, és 

tényleges hatásuk kifejtése nagymértékben függ a biológiai membránokkal való 

kölcsönhatásuktól, hiszen számos biológiai reakció ilyen határfelületen megy végbe. A 

hatóanyag molekuláknak, vagy a hatóanyagot tartalmazó részecskéknek rendeltetési helyük 

elérése és terápiás hatásuk kifejtése érdekében különböző gátakon (sejtfal, lipid kettősréteg, 

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

vele érintkezésbe kerülő anyagokkal való kölcsönhatását. A határfelületektől függ, hogy a 

gyógyszerhordozó és hatóanyagtartalma mennyi ideig marad a vérkeringésben, illetve 

nagymértékű kölcsönhatás esetén képes-e átjutni a sejtmembránon, így intracellulárisan célba 
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juttatni a hatóanyagot. Ezért egy gyógyszerhordozó rendszer, vagy hatóanyag kifejlesztése 

során figyelembe kell venni a sejtmembránnal való reakciójukat, affinitásuk mértékét. 

A membrán affinitás vizsgálatára különböző egyszerűsített modell rendszereket 

alkalmaznak [14,15,16].  

 

2.2.1. Langmuir-technika 

A határfelületi vizsgálatokban a fluid határfelületi rendezett molekularétegek 

kialakításához és vizsgálatához a Langmuir-mérleg klasszikus eszköz (2. ábra). Ezzel a 

módszerrel lehetővé válik adott tömörségű, jól definiált lipid monoréteg létrehozása és 

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

könnyű változtatása miatt jól használható technika. További előny, hogy a vizsgált anyagok 

membrán affinitásáról kvantitatív adathoz jutunk az oldalnyomás változásából. 

A rendezett lipid molekularéteg előállításához a készülékben a lipid szerves oldószeres 

oldatát viszik fel a vizes fázis felületére, amely egy hidrofób, általában teflon felületű, sekély 

kádban található. Miután a szerves oldószer elpárolgott, a lipid molekulák amfipatikus 

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

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

Változtatható a lipid molekulák rendelkezésére álló terület, ennek következtében 

szabályozható a kialakult lipid monoréteg tömörsége.  

A lipid filmmel borított felületen tenziometrikus, Wilhelmy-lemezes módszerrel 

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

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

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

alapján: 

  
 

           
     (1) 

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

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

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

lipid film jelenléte által okozott felületi feszültség csökkentés mértékét az oldalnyomás (π) 

fejezi ki, 

            (2) 
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ahol a    és    a tiszta, illetve a monomolekulás réteggel borított határfelület felületi 

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

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

penetrációs mérésben a sejtmembrán modell és a hatóanyag, vagy hatóanyag hordozó közötti 

kölcsönhatások vizsgálata lehetséges. Az oldalnyomás változásának követésével kvantitatív 

információt kapunk a lipidréteg és az alsó fázisban jelenlévő komponensek kölcsönhatásáról.  

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

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

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

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

membránok összetételétől [17]. 

Jablonowska és munkatársai az ibuprofén hatását vizsgálták különböző koncentrációban 

dipalmitoil-foszfatidilkolin (DPPC) monorétegen [18]. Fa és társai az azitromicin lipid 

membránokra gyakorolt hatását tanulmányozták a technika segítségével, és azt tapasztalták, 

hogy a koleszterin jelenléte általában stabilizálja a lipid réteget, gátolva a gyógyszer 

penetrációját [19]. Egy másik tanulmányban Hill és munkatársai a tuberkulózist okozó 

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

konjugátumának membrán affinitását hasonlították össze penetrációs mérésekkel [15]. 

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

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

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

a lipidek között [20].  

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

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

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

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

kohéziót tapasztaltak a molekulák között, különösen abban az esetben, amikor a koleszterin 

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

következtében a koleszterin mennyiségének növelésével az egy molekulára eső terület 

csökkenését tapasztalták [21]. 

Mint a fenti példák is mutatják, a Langmuir-technikát sikeresen alkalmazzák monorétegek 

előállítására, és különböző molekulák sejtmembánnal való kölcsönhatásának vizsgálatához. 

Az irodalomban számos példát lehet találni a technika felhasználására, amellyel új hatóanyag 
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konjugátumok, peptidek és polimerek membrán affinitása kvantitatív módon jellemezhető 

[16,22,23,24]. 

 

2.2.2. Langmuir-Blodgett filmek 

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

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

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

végükkel a hordozó, apoláris szénláncukkal pedig a levegő felé orientálódnak (2. ábra).  

 

2. ábra: Langmuir kísérleti technikák 

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

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

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

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

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

hidrofil felületűek. A membrán kölcsönhatások vizsgálatának céljából megtisztított üveglapot, 

fémfelületet, vagy frissen hasított csillámot alkalmaznak. Hidrofób hordozók előállítása 

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

szilárd hordozóra átvitt film további felületvizsgáló módszerekkel (pl. AFM, ellipszometria, 

pásztázó alagút mikroszkópia) tanulmányozható. 

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

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

során ügyelni kell arra, hogy a lipid film rendezett maradjon, amelyet azzal segítenek elő, 

hogy a filmet alkotó molekulák rendelkezésére álló területet állandó értéken tartják. A sikeres 
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átvitelről a transzferarány segítségével győződhetnek meg, amely az alábbi összefüggés 

szerint számítható: 

    
   í      í  ő  á     ó          á             á            é       ü    

        ó  í       í        ü    
  (3) 

A transzferarány egyhez közeli értéke jelzi a filmátvitel sikerességét [25]. 

A Langmuir-Schaefer technika hasonlít az LB film előállításához, azonban ebben az 

esetben a film felvitele a szilárd hordozóra nem merőleges bemerítéssel, hanem vízszintes 

megközelítéssel, és a víz felszínhez érintéssel történik.  

 

2.2.3. Kvarckristály mikromérleg (QCM) 

A lipid rétegekkel való kölcsönhatások követésére, továbbá a biokémiai reakciók 

vizsgálatára egy másik lehetőség a kvarckristály mikromérleg alkalmazása. A QCM rendkívül 

érzékeny, tömegmérő rendszer, amelynek működése a piezoelektromos effektuson alapszik. A 

kvarckristály két oldalára arany réteget párologtatnak, erre feszültséget kapcsolva a kristály 

rezgésbe hozható. A tömeg kismértékű változása az oszcillációs frekvencia változását 

eredményezi. A frekvenciaváltozás nagyságából, illetve előjeléből következtetni lehet, hogy 

az adott kristályon milyen típusú kölcsönhatás ment végbe. Abban az esetben, hogy ha a 

frekvencia csökken, akkor a kölcsönhatás bekövetkezik, vagyis a vizsgált molekula a 

kristályon található felületi réteghez köt. A frekvencia növekedés esetében nem történik meg a 

kölcsönhatás, illetve anyag távozik a felületről. 

A QCM-D (QCM with dissipation) technika lehetővé teszi a kismértékű tömegváltozások 

valós idejű követését, amely segítségével információt nyerhetünk pl. egy adszorbeálódó film 

jellegéről, viszkoelasztikus tulajdonságairól, liposzómák kiterítéséről különböző pH, 

hőmérséklet és koncentráció esetén. Számos tanulmány található a QCM-D technikával 

követhető lipid kettősrétegek liposzómákból történő kialakulására. Edvardsson és munkatársai 

a QCM-D technikát reflektometriai mérésekkel kombinálva vizsgálták a felülethez asszociált 

foszfolipid kettősrétegek, ún. supported lipid bilayers (SLBs) és liposzómák szerkezetét, 

továbbá peptidekkel való kölcsönhatásukat [26]. Jing és munkatársai DPPC liposzómák 

kiterítését vizsgálták szilika QCM-kristályon különböző hőmérsékleteken [27]. A 

frekvenciaváltozás jellegéből meg tudták ítélni, hogy liposzómák kötődnek a felületre, vagy 

bekövetkezett a felszakadásuk, kiterülésük, és így a lipid kettősréteg kialakulása. 
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2.2.4. Atomi erő mikroszkópia (AFM) 

Az atomi erő mikroszkóp (AFM), amely a pásztázó tűszondás mikroszkópok családjába 

tartozik, a nanotechnológia egyik legfontosabb modern szerkezetkutató műszere. E műszer 

segítségével a minta felületéről kaphatunk topográfiai, illetve korlátozott módon anyagi 

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

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

különböztetünk meg, pl. alagútáram mérése (STM), felületi elektrosztatika mérése (EFM), 

mágneses kölcsönhatások mérése (MFM) stb. A módszer előnye, hogy lehetőség nyílik 

nanométeres felbontásban háromdimenziós, részletgazdag képek készítésére az anyagok 

morfológiájáról, továbbá a minta nem igényel előkészítést, és mód van vizes közegben 

végrehajtott mérésekre is.  

Az atomi erő mikroszkópos mérések egyik módja az erőspektroszkópia, amelynek 

segítségével kombinálható a nanométeres képalkotás a fizikai, kémiai és biológiai 

tulajdonságok kvantitatív feltérképezésével. A technikával egy, vagy több fizikai mennyiség 

is megmérhető, mint a laprugó kvázi-statikus elhajlása, vagy annak rezgési amplitúdója 

jellemzően angström és nanométeres mérettartományban [28]. 

Az erőspektroszkópiát kombinálva az AFM képalkotásával olyan komplex biológiai 

rendszerek is jellemezhetőek, mint az élő sejtek, sejtalkotó membránok, vírusok, modell 

membránok, fehérjék stb. szerkezete és tulajdonsága, inter- és intramolekuláris kölcsönhatása 

pikonewton és nanométeres felbontásban [29]. Ezen felül lehetőség van lágy felületi filmek 

vastagságának mérésére [28], illetve az AFM tű felületének módosításával specifikus 

ligandum-receptor kötések meghatározására [29]. 

Az atomi erő mikroszkópot alkalmazzák lágy, érzékeny biológiai rendszerek, így lipid 

rétegek vizsgálatára is. Dols-Perez és munkatársai például száraz körülmények között, 

dioleoil-foszfatidilkolin (DOPC) lipid kettősrétegeket tanulmányoztak különböző 

koncentrációban [30]. A rétegek topográfiai és mechanikai tulajdonságait vizsgálták tiszta 

vízben, illetve puffer oldatokban is, és azt tapasztalták, hogy a koncentráció nagymértékben 

befolyásolja az anyagok morfológiáját. 

Egy másik tanulmányban Pénzes és munkatársai dipalmitoil-foszfatidilkolin (DPPC) és 

mikolsav keverék monorétegét vizsgálták Langmuir-Blodgett technika és atomi erő 

mikroszkóp segítségével [31]. Izoniazid antituberkulotikum membrán affinitását 

tanulmányozva megállapították, hogy a keverék monorétegbe a penetráció mértéke nagyobb, 

mint a DPPC monorétegbe. 
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Az AFM segítségével tehát lehetőség van arra, hogy vizuálisan megjelenítsük a lipid 

membrán modellek hatóanyaggal, gyógyszerhordozókkal, fehérjékkel stb. való 

kölcsönhatásának szerkezeti következményeit [32]. 

 

 

2.3. Antibakteriális anyagok 

Az antibakteriális anyagok, fertőtlenítőszerek alkalmazása az egészségügyben 

nélkülözhetetlen szerepet tölt be a fertőzések megelőzésében, betegségek kezelésében. 

Napjainkban azonban probléma a túlzott antibiotikum használat, amelynek következtében a 

baktériumok rezisztenssé váltak számos antibiotikummal szemben, ezzel nagy veszélyt 

jelentve az emberi egészségre. Éppen ezért szükség van újabb, nagy hatékonyságú 

antimikrobiális szerek, antibakteriális hatású anyagok és fertőtlenítőszerek fejlesztésére, 

amelyek a rezisztens baktériumokat is képesek elpusztítani. 

A kationos tenzidek, lipidek, peptidek, természetes, vagy szintetikus polimerek és egyéb 

vegyületek ígéretesnek bizonyulnak az újabb antibakteriális anyagok fejlesztésére [33]. Az 

irodalomban számos példa található antimikrobiális polikationok pl. foszfónium, tercier 

szulfónium, és guanidinium csoportokat tartalmazó anyagok antibakteriális működésére 

[34,35,36]. A leghatékonyabb fertőtlenítőszernek a kvaterner ammónium csoportot tartalmazó 

vegyületek bizonyultak, különösen klinikai alkalmazások, szagtalanítás és különböző 

felületek tisztítása során [37,38]. 

A kationos vegyületek fontos tulajdonsága, hogy nagymértékű kölcsönhatások 

kialakítására képesek a lipid membrán rendszerekkel. A primer amin csoportok a lipid 

kettősrétegek szerkezeti újjászerveződését okozzák. A polietilénimin (PEI) rendelkezik 

primer, szekunder és tercier amin csoportokkal is, amelynek következtében nagymértékű 

antimikrobiális aktivitást mutat, hasonlóan más kationos polimerekhez. Ezért jelentős szerepet 

kap a fotodinamikus terápiás kezelésekben, és különböző származékainak antibakteriális 

alkalmazása is fontos a baktériumok sejtmembránjának roncsolása miatt. Egyes tanulmányok 

bemutatták, hogy bizonyos vírusok inhibitora, továbbá a PEI származékok hatékony vírusölők 

[33]. 

A PEI származékok antibakteriális hatásának megismerésére az elágazó PEI (Mw: 25000) 

membrán affinitását is vizsgálták lipid monoréteggel. A membrán affinitás kvantitatív 

meghatározásához penetrációs méréseket hajtottak végre a Langmuir-technika segítségével. 

Különböző lánchosszúságú etilén-karbonátokat vizsgáltak, amelyek minden esetben 
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tartalmaztak kationos csoportot. A vizsgálat során azt tapasztalták, hogy a kvaterner 

ammónium csoporttal módosított PEI alapú polimerek antibakteriális hatása a Gram-pozitív 

és Gram-negatív baktériumokra is érvényesül, továbbá a lipid monoréteg modellen történő 

vizsgálatok jelentős membrán affinitást mutattak [23]. 

A PEI-t széles körben alkalmazzák fotokemoterápiás célokra is, amely során nem toxikus, 

fényérzékeny (metilén kék, porfirin) származékokat kapcsolnak hozzá. Ezzel kationos 

molekulákat hoznak létre és a lokalizált fertőzések azonosításakor kis intenzitású fény és 

oxigén jelenlétében citotoxikus specieszek jönnek létre [39,40]. 

A kationos vegyületek génterápiás szerként való alkalmazása is jelentős. Ennek során a 

kationos lipid, vagy polimer a negatív töltésű DNS-sel komplexet képez elektrosztatikus 

kölcsönhatás által. Noha a szerkezet/aktivitás kapcsolat nem tisztázott, általánosan elfogadott 

a pozitív fejcsoportok hatása a transzfekciós aktivitásra. A PEI itt is jelentős szerepet kap, 

hiszen a legerősebb transzfekciós ágensek közé tartozik, és egy alternatív megoldás a 

génterápiás vírus vektorok alkalmazására [33]. 

Számos tanulmány foglalkozik a PEI antibakteriális tulajdonságaival, de csak kevés 

esetben vizsgálják eltérő molekulatömeg szerinti hatását. Florea és munkatársai azt találták, 

hogy a 600-1000 kDa, illetve a 60 és 25 kDa molekulatömegű PEI sejtekre való transzfekciós 

hatékonysága a kísérleti körülményektől és nem a molekulatömegtől függ [41]. Egy másik 

tanulmányban próbáltak összefüggést keresni a PEI szerkezeti tulajdonságai és citotoxicitása 

között. Megállapították, hogy eltérő molekulatömegű és szerkezetű PEI is képes megbontani a 

sejtmembránt, és ezzel az emberi sejten apoptózist létrehozni [42]. 

Az említett példák alapján látható, hogy a kationos vegyületeknek jelentős szerepe van a 

gyógyászatban, különösen a génterápiás vizsgálatok tervezésében. Ezért fontos megismerni a 

membrán affinitásukat, amelynek segítségével lehetőség nyílik kationos polimer alapú 

gyógyszerhordozó rendszerek tervezésére is. 

 

 

2.4. Gyógyszerhordozók 

A kolloidális gyógyszerhordozók vizsgálata és fejlesztése az elmúlt évtizedben széles 

körben elterjedt kutatási témává vált. Célja a programozott hatóanyag leadás, illetve az 

irányított hatóanyag transzport, melynek segítségével egy terápiás kezelés időtartama 

jelentősen megrövidül, ezáltal csökken a gyógyszerek mellékhatása, és kíméli a szervezetet is. 
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A kolloidális gyógyszerhordozók mérete a nanométeres tartományba esik, amely nagy előnyt 

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

mindenhova eljutnak, a legkisebb kapilláris ereknél sem akadnak el. A gyógyszerhordozók 

anyaga sokféle lehet: léteznek kis molekulájú tenzid micellák, ciklodextrin alapú komplexek, 

liposzómák, lipoproteinek, oldható polimerek, mikro-, illetve nanorészecskék, melyek 

készülhetnek oldhatatlan, vagy biológiailag lebontható természetes, vagy szintetikus 

polimerekből is [43]. A liposzóma rendszerek az egyik legtöbbet vizsgált gyógyszerhordozók 

közé tartoznak. Szerkezetileg lipid molekulákból formálódó kettősréteg asszociátumok, 

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

molekulák szállítására [44,45]. 

A biodegradábilis polimer gyógyszerhordozók is egyre több figyelmet kapnak, mivel 

nagyobb stabilitásuk és a hatóanyag leadásuk kontrollálhatósága miatt sok esetben 

előnyösebbek a liposzóma rendszereknél. A poliészter típusú polimerekből nanorészecskék, 

mikrogömböcskék állíthatók elő. Ide tartozik a politejsav (PLA), illetve a tejsav-glikolsav 

kopolimerek (PLGA) (3. ábra). A PLGA-k jelentőségét az adja, hogy jó biokompatibilitással 

rendelkeznek, továbbá biológiailag lebonthatók, bomlástermékeik (tejsav, glikolsav) nem 

toxikusak, metabolizálhatók. Közepes hidrofobicitásuknak köszönhetően különböző 

polaritású hidrofób molekulák kapszulázására alkalmasak [1,44].  

  

3. ábra: A PLA és PLGA szerkezeti képlete 

A gyógyszerhordozó nanorészecskék többféle módszerrel állíthatók elő. A 

legelterjedtebbek az emulziós eljárások, de alkalmaznak más technikákat is, mint a kisózásos 

vagy dialízis módszerek. Az emulziós eljárást hidrofób hatóanyagok kapszulázásához, illetve 

nagyobb méretű részecskék előállítására használják. Ehhez hasonló módszer az emulziós-

diffúziós eljárás, amely során részlegesen vízoldható szerves oldószerben oldják fel a 

polimert, illetve a hatóanyagot és vízben diszpergálják őket stabilizátor segítségével [46]. 

A polimer nanorészecskék előállításának egyszerű, gyors és gazdaságos technikája a 

nanoprecipitáció [47]. A nanoprecipitáció kivitelezéséhez egy vízzel elegyedő szerves 

oldószerben fel kell oldani a polimert és a hatóanyagot, majd ezt keverés közben a vizes 

fázishoz adagolni. Az így kapott diszperzióban a hatóanyagot tartalmazó polimer részecskék 
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gömb alakúak, méretük a nanométeres mérettartományba esik (100-300 nm), és általában 

szűk méreteloszlással jellemezhetők [16]. A polimer koncentráció csökkentésével és az 

oldószer polaritásának növelésével lehet elérni a kisebb méreteket, amelynek nagy jelentősége 

van a központi idegrendszert érintő betegségek kezelésében. 
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3. Célkitűzés 

Diplomamunkám során különböző lipid membrán modellek eltérő módszerekkel történő 

előállítását és atomi erő mikroszkópos vizsgálatát tűztem ki célul.  

A lipid membrán modelleket gyógyszerhatóanyag hordozó nanorészecskék, valamint 

különböző molekulatömegű kationos polimerek és a lipid réteg kölcsönhatásának 

vizsgálatában szeretném felhasználni. Ezeket a kölcsönhatásokat röviden a membrán 

affinitásban foglalhatjuk össze. A membrán affinitás jellemzése többféle kísérleti módszerrel, 

pl. tenziometriával, vagy QCM-mel lehetséges. Az eredmények értelmezéséhez fontos 

hozzájárulás a szerkezetváltozások képi megjelenítése, amit a nagy felbontású AFM 

felvételek nyújtanak.  

A vizsgálatokhoz egyszerű modell rendszereket alkalmazok, amelyek lehetővé teszik a 

membránok szerkezeti jellemzését. Lipid mono-, és kettősrétegeket állítok elő különböző 

módszerek segítségével eltérő szilárd hordozó felületeken és ezeket jellemzem, hasonlítom 

össze morfológiai vizsgálattal levegőn, illetve folyadékban.  

Célom, hogy a lipid membrán modellel való kölcsönhatás közvetett, kvantitatív 

eredményeit a képi, szerkezeti változásokkal hasonlítsam össze. 

A membrán affinitás tenziometrikus mérésére mutatok be példát gyógyszerhordozó 

nanorészecskék, és különböző molekulatömegű kationos polimerek esetén, kiegészítve a 

penetráció AFM-es vizsgálatával. 

A szilárd felületen elhelyezkedő lipid kettősréteggel való kölcsönhatást érzékeny 

tömegméréssel (QCM) is lehet követni. Az így kapott eredményt szintén a morfológia 

változással együtt értelmezem. 
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4. Kísérleti anyagok és módszerek 
 

4.1. Kísérleti anyagok 

A nanorészecskék előállításához felhasznált anyagok 

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

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

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

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

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

 Kationosan módosított Pluronic F127 (kutatócsoportunk preparátuma [48]) 

 

A Langmuir-mérleges mérésekhez felhasznált anyagok 

 1,2-dipalmitoil-foszfatidilkolin (DPPC, M = 734,04 g/mol, Tm = 41 °C), ≥99% 

tisztaságú, Sigma-Aldrich, Németország 

 1,2-dipalmitoil-foszfatidil-glicerin (DPPG, M = 740,00 g/mol, Tm = 41 °C),  

≥ 99% tisztaságú, Avanti Polar Lipid Inc., USA 

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

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

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

 polietilénimin: elágazó, különböző relatív molekulatömegűek Mw = 600, 1800, 

10000 (Polysciences, Inc.), 25000 (Sigma-Aldrich, Németország)  

polietilénimin: lineáris Mw = 25000, 40000 (Polysciences, Inc.)  

 

Kvarckristály mikromérleges mérésekhez használt anyagok 

 1-palmitoil-2-oleoil-foszfokolin (POPC, M = 760,08 g/mol Tm= -2 °C), ≥99% 

tisztaságú, Sigma-Aldrich, Németország 

 puffer-oldat (Tris): 150 mM NaCl, 10 mM trisz-(hidroximetil)-amino-metán, 

2 mM CaCl2, kétszer desztillált víz (pH = 7,4) 

 

A kísérleti munka során alkalmazott egyéb anyagok 

A kísérletekhez felhasznált üveg eszközöket hidrogén-peroxid és tömény kénsav 

frissen készített 1:2 arányú elegyével tisztítottam.  

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

Molar Chemicals Kft., Magyarország 

 Kénsav (96%), analitikai tisztaságú (a.r.), Merck Kft., Magyarország 
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Minden esetben kétszer desztillált vizet használtam, melynek vezetőképessége  

<5 µS, felületi feszültsége (23,0±0,5) °C-on >72,0 mN/m 

Szilárd hordozók: savazott üveglap, frissen hasított csillám, nagymértékben orientált 

pirolitikus grafit (HOPG, MikroMasch), arany (Cr/Au) és szilika (Ti/Au/Ti/SiO2) 

bevonatú QCM-kristályok (Inficon Maxtek AT-vágású, polírozott, 5 MHz-es 

sajátfrekvencia) 

 

 

4.2. Lipid monorétegek előállítása 

 

4.2.1. Langmuir-mérleges mérések 

A membrán affinitás vizsgálatához a Langmuir-technikát alkalmaztam, amelynek 

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

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

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

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

összekötött elektromérleg szolgál, amelyhez kapcsolódik a Wilhelmy-lemez (4. ábra). 

 

4. ábra: A Langmuir-mérleg vázlatos felépítése 

A mérésekhez használt Wilhelmy-lemez egyszer használatos, előzetesen kétszer desztillált 

vízben kiáztatott, majd levegőn szárított kromatográfiás szűrőpapír (Whatman Chr1) volt. A 

teflon kádat minden mérés előtt alaposan kitisztítottam diklórmetán oldószerrel, a POM 

gátakat pedig metanolos mosásnak vetettem alá minimum négy alkalommal. Az oldószeres 

tisztítás után a kádat kétszer desztillált vízzel töltöttem fel, és két mosás között 15 percenként 
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cseréltem a vizet a kádban. A mérések előtt a kád tisztaságát a víz felületi feszültségének 

mérésével ellenőriztem, a felület komprimált állapotában is. A kísérleteket (37,0±0,5) °C-on, 

és (23,0±0,5) °C-on végeztem, amelyet ultratermosztát segítségével állítottam be. Az adatok 

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

segítségével történt. 

A mérésekhez az ikerionos szerkezetű 1,2-diplamitoil-foszfatidilkolint (DPPC), valamint a 

DPPC és a negatív töltésű 1,2-dipalmitoil-foszfatidilglicerin (DPPG) 3:1 arányú elegyét 

használtam. Az oldószer 10% metanolt tartalmazó kloroform volt. Az oldat megfelelő 

mennyiségét (50 µL) a vizes szubfázis felületére Hamilton fecskendő segítségével vittem fel, 

és 10 percet vártam az oldószer elpárolgásának érdekében. Ezt követően a kialakult lipid réteg 

tömörségét a gátak lassú, állandó sebességgel (6 mm/perc) történő mozgatásával változtattam, 

és felvettem a lipid film oldalnyomás-terület (π-A) izotermáját. Az izotermák felvétele után a 

DPPC, és a DPPC-DPPG lipid film stabilitását vizsgáltam, amely a penetrációs mérésekhez 

referenciaként szolgált.  

A polielektrolit és a részecskék membrán affinitásának vizsgálatához penetrációs 

méréseket hajtottam végre. Ebben az esetben az említett módon előállított monoréteget a 

kívánt oldalnyomásig megfelelő tömörségűre komprimáltam, és az első 10 percben a lipid 

réteg stabilitását vizsgáltam. Megfelelő stabilitás esetén a PEI oldatot, vagy a PLGA 

nanorészecskéket tartalmazó szolt fecskendő segítségével a lipid réteg alá injektáltam. Az 

injektált mennyiség minden esetben 2 mL, a PEI oldatok koncentrációja 0,75 g/L, a PLGA 

tartalom pedig 1, illetve 5 g/L volt. A Langmuir-kádba történő injektálás során a minták 

harmincszoros hígulását követően a szubfázis pH-ja 6,5 körül volt.  

Az injektálást követően az erőmérő segítségével 60 percig detektáltam az oldalnyomás 

változást. A lipid réteg és a polielektrolit, vagy a részecskék kölcsönhatása abban nyilvánult 

meg, hogy a mérés során oldalnyomás emelkedés volt tapasztalható. A membrán affinitás 

meghatározásához a minta injektálását követően mért oldalnyomás értékek és a stabilitás 

oldalnyomás értékeinek különbségét vettem. A penetrációs mérések eredménye két-három 

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

 

4.2.2. Langmuir-Blodgett filmek előállítása 

A Langmuir-mérleges mérések végén a vizsgált kölcsönhatások további 

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

Ezekhez hidrofil felületet használtam. A szilárd hordozó egy 22 mm szélességű, 40 mm 
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hosszúságú és 0,16 mm vastagságú üveg mikroszkóp fedőlemez volt, amit savazással 

tisztítottam és az LB filmek előállításáig kétszer desztillált vízben tartottam. 

A Langmuir-mérleges mérések előtt az üveglapot bemerítettem a vizes fázisba, és a 

penetrációs mérések végeztével húztam ki egyenletes sebességgel. A penetrált lipid filmek 

mellett ugyanolyan körülmények között referenciaként lipid filmből is készítettem LB réteget. 

A filmhúzás sikerességét a transzferarány értékén keresztül ellenőriztem (1 körüli érték). 

Az elkészített LB filmeket exszikkátorban egy órán keresztül vákuum alatt szárítottam, 

majd atomi erő mikroszkóp segítségével tanulmányoztam. 

 

 

4.3. Lipid kettősrétegek előállítása 

 

4.3.1. Liposzóma kiterítés 

A kvarckristály mikromérleges (QCM) mérésekhez POPC liposzómák in situ kiterítésével 

állítottunk elő kettősréteget. A kísérlethez 1 g/L-es POPC liposzóma törzsoldatot készítettünk. 

Ehhez egy gömblombikba 10 mg POPC liposzómát mértünk be, majd 1 mL 5% metanolt 

tartalmazó kloroformot adtunk. Az oldatot 30 percen keresztül rázattuk, majd rotációs 

vákuumbepárló segítségével eltávolítottuk a szerves oldószert, így lipid film keletkezett a 

gömblombik felületén. Ezután exszikkátorban vákuum alatt egy órán keresztül szárítottuk. A 

szárítást követően a gömblombikba 10 mL puffert adtunk, majd 30 °C-os ultrahangos fürdőbe 

tettük egy órára. A törzsoldatot minden esetben a felhasználás előtti napon állítottuk elő, és az 

első használat előtt 1-1,5 órát, a többi mérés esetében fél órát ultrahangoztuk 30 °C-on. A 

QCM-es mérések előtt közvetlenül az 1 g/L-es törzsoldatot, illetve az ebből készített 0,1 g/L-

es oldatot 31-szer 100 nm-es membránszűrőn keresztül, 30 °C-on extrudáltuk (p = 1,5-2 bar).  

A QCM-ben történő POPC liposzóma kiterítéséhez először alapvonalat vettünk fel a 

pufferben, majd a híg, előzőleg extrudált 0,1 g/L-es POPC-ből 1 mL-t felszívtunk a 

készülékkel, majd ismét nagy mennyiségű puffert adagoltunk, amíg a frekvencia állandó 

értékre be nem állt. A puffer oldat 150 mM NaCl-ot, 10 mM Tris-t és 2 mM CaCl2-ot 

tartalmazott, amelynek pH-ját sósav oldattal állítottuk be pH=7,4-re. Az alkalmazott 

kvarckristályok arany és szilika bevonatúak voltak.  

A QCM kristályokon kívül más hordozókra (csillám, HOPG) is terítettem liposzómákból 

lipid rétegeket. Ehhez frissen hasított csillám felületére 400 μL frissen extrudált 0,1 g/L-es 

POPC-oldatot tettem, és 30 percig rajta hagytam, amíg a liposzóma kiterült. Ezután a 
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felesleges oldatot kétszer desztillált víz segítségével tízszer lemostam a csillám felületéről, 

majd exszikkátorban 30 percen keresztül vákuum alatt szárítottam. Az így előállított lipid 

réteget atomi erő mikroszkóp segítségével vizsgáltam levegőn. 

 

4.3.2. Forgótárcsás módszer 

A lipid rétegek előállítására a forgótárcsás technikát is alkalmaztam, amelyhez 3 g/L-es 

DPPC, illetve DPPC-DPPG (50:50) metanolos oldatából képeztem filmet. Az oldatok 

megfelelő mennyiségét (50 μL) a frissen hasított csillám hordozó felületére automata pipetta 

segítségével vittem fel, majd 3000 fordulat/perc fokozaton egy percig forgattam. Ezután 

exszikkátorban 30 percen keresztül vákuum alatt szárítottam, és az előállított lipid réteget 

levegőn, szobahőmérsékleten mértem AFM segítségével. A mérést ebben az esetben 

megismételtem folyadékban is. 

A vizsgálatokat úgy is végrehajtottam, hogy a csillám felületen előállított lipid filmeket kb. 

30 perces szárítás után kétszer desztillált vízben áztattam, és rázógépen rázattam, 

szobahőmérsékleten, illetve 45 °C-on termosztálva egy éjszakán keresztül. Ezután a mintákat 

tízszer leöblítettem kétszer desztillált vízzel, és a felesleges vizet sűrített levegő segítségével 

lefúvattam a felületről. A mintákat a teljes szárítás érdekében exszikkátorban, vákuum alatt 

tartottam, majd az így előállított lipid rétegek szerkezetét AFM segítségével vizsgáltam. 
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4.4. Atomi erő mikroszkópos mérések 

A lipid filmek morfológiáját atomi erő mikroszkópos mérésekkel tanulmányoztam. A 

készülék vázlatos felépítését az 5. ábra szemlélteti. 

 

5. ábra: Az AFM felépítésének sematikus ábrája 

A tű egy tűtartó konzolhoz (laprugóhoz) van rögzítve, aminek a deformációját detektáljuk 

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

taszító kölcsönhatások függvényében a laprugó elhajlik. Mozgásának követését egy 

infravörös lézer segítségével valósítják meg, amely a laprugóról visszaverődik, és egy 

négyosztatú, pozíció érzékeny detektorra jut.  

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

vagy szilícium-nitrid, de felülete más anyaggal is bevonható. A mintát x, y irányba egy 

piezoelektromos kristály segítségével mozgatjuk, míg a tű mozgása ettől függetlenül, z 

irányba történik. A két jel leképezésével létrejön a háromdimenziós topográfiai kép, amely 

színskála, magasságprofil, illetve hisztogram segítségével értelmezhető. A mérési adatok 

gyűjtését, továbbá a műszer vezérlését számítógéppel végezzük [49]. 

A mérési módok közül két fő típust különböztethetünk meg: ezek a kontakt- illetve a nem-

kontakt módú mérési módszerek. A tűt a minta felületéhez közelítve a vonzó kölcsönhatás 

egyre nő, amíg néhány nanométernyi távolságra elér egy maximumot (van der Waals 

távolság). Ennél közelebb érve a tű és a minta között taszító kölcsönhatás lép fel, amely egyre 

nő, ahogy a tű-minta távolság csökken. A kontakt-mód esetén a tű és minta között valódi 
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kontaktus jön létre, melynek során a kettő között fellépő erőt a mérés során állandó értéken 

tartjuk, így pásztázva a felületet. A másik eset a nem-kontakt mód, amelynek során a laprugót 

a saját rezonanciafrekvenciájával rezegtetjük. A rezgés amplitúdója általában néhány 

nanométer. A mérés során a tű és a minta között nem alakul ki kontaktus, viszont a fellépő 

vonzó kölcsönhatások következtében a rezgés amplitúdója megváltozik. Az amplitúdó állandó 

értéken tartásával lehetőség nyílik a felület nagy felbontású leképezésére [50]. 

A kiterített liposzómák szerkezetét szobahőmérsékleten, levegőn, illetve víz alatt nem-

kontakt módban tanulmányoztam. Ebben az esetben MicroMasch NSC15-ös típusú Si3N4-ből 

készült, alumínium reflektáló felülettel rendelkező, nem-kontakt tűt használtam (erőállandó: 

40 N/m, sajátfrekvencia: 325 kHz). A minták felületét PSIA XE-100 (Park Systems, Dél-

Korea) atomi erő mikroszkóp készülékkel tanulmányoztam. A felvételeket XEI 1.8.0. (Park 

Systems, Dél-Korea) kiértékelő program segítségével elemeztem. A mérések során a 

pásztázási sebesség minden esetben 0,5-1,0 Hz között volt. 

Az egyrétegű, penetráltatott LB filmek morfológiáját szobahőmérsékleten, levegőn, 

kontakt- illetve nem-kontakt módban vizsgáltam. A kontakt-módú mérésekhez MicroMasch 

CSC38-as típusú Si3N4-ből készült, alumínium reflektáló felülettel rendelkező „soft contact” 

tűt alkalmaztam (erőállandó: 0,03 N/m). 

A forgótárcsás módszerrel előállított lipid filmek szerkezetét szobahőmérsékleten, levegőn 

és folyadékban nem-kontakt módban tanulmányoztam. Ebben az esetben is NSC15-ös típusú 

Si3N4-ből készült, alumínium reflektáló felülettel rendelkező, nem-kontakt tűt használtam 

(erőállandó: 40 N/m, sajátfrekvencia: 325 kHz). 

 

4.4.1. Erőspektroszkópia 

A lipid filmek és a hordozók felületi kölcsönhatásainak tanulmányozásához 

erőspektroszkópiai méréseket végeztünk. A kölcsönhatás a minta kémiai összetételétől 

függően eltérő lehet, így olyan esetekben, amikor a képi információ nem elegendő annak 

eldöntésére, hogy egy bizonyos anyag jelen van-e a felületen, az erőspektroszkópiai mérés 

erre választ adhat. 

Az erőspektroszkópiai mérésekből pásztázás nélkül a minta egy meghatározott pontja 

fölött a tűt fel-le mozgatva a mintával kialakított kölcsönhatási erők távolságfüggéséről 

kaphatunk információt, amely az úgynevezett erőgörbe segítségével értelmezhető (6. ábra). 
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6. ábra: Egy erőgörbe sematikus ábrája. (1) Nincs kontaktus a laprugó és a minta között, (2) kezdeti vonzó 

kölcsönhatás, kontaktus kialakítása, (3) taszító kölcsönhatás kialakulása, indentáció, (4) adhézió és kiszakítás, 

(5) távolodás a felülettől ([29] nyomán). 

Az erőgörbe első szakaszán a laprugó nem ér hozzá a felülethez, nincs jelentős mértékű 

elhajlás (1). A felülethez közeledve az erős vonzó kölcsönhatás következtében a minta 

felülete „berántja” a tűt, amelynek következtében kontaktus alakul ki (2). Ez a jelenség egy 

hirtelen elhajlásként detektálható. Abban az esetben, ha a tű elég merev, a minta felületi 

rétegébe hatol (3). A minta felületi rétegébe történő indentáció, és a távolítás során fellépő 

adhézió (4) a laprugó szignifikáns elhajlásában nyilvánul meg, amíg a tű a minta felületi 

rétegéből kiszakad. Az erőgörbék segítségével információt nyerünk a különböző felületi 

kölcsönhatásokról. A görbe alakjából következtetni lehet a minta mechanikai tulajdonságaira 

(elaszticitás, viszkozitás, deformálhatóság), az adhézióra, a Young-moduluszra stb.  

A módszer korlátai, hogy a tanulmányozni kívánt minta felületi rétegének elég puhának 

kell lenni, hogy a vizsgálat alatt a tű áthatolhasson rajta a laprugó eltörése nélkül. A 

keményebb felületi rétegek esetében ezért célszerűbb nagyobb rugóállandójú tűk használata 

[28]. 

Az erőgörbék felvétele szobahőmérsékleten, levegőn, kontakt-módban történt. Ebben az 

esetben MicroMasch NSC36-os típusú Si3N4-ből készült, alumínium reflektáló felülettel 

rendelkező, kontakt tűt használtam (erőállandó: 0,6 N/m, sajátfrekvencia: 75 kHz). A 

közelítés és távolítás sebessége minden esetben 0,3 µm/s, a megadott erő határértéke: 43 nN 

volt.  
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4.5. PLGA nanorészecskék előállítása 

A PLGA nanorészecskéket nanoprecipitációs technikával állítottam elő. A szerves oldószer 

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

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

1 g/L között változott. 1 g/L összstabilizátor esetén a kationosan módosított Pluronic F127 

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

PLGA nanorészecskéket stabilizátor nélkül is. A PLGA polimer szerves oldószerbeli 

koncentrációja 10 g/L volt. A szerves és vizes fázisok arányát 1:10 értéknek választottam 

meg, vagyis 1 mL acetonhoz mindig 10 mL vizes fázist mértem be. A nanorészecskék nem 

tartalmaztak gyógyszerhatóanyagot. 

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

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

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

keletkezett nanorészecskéket tartalmazó szuszpenzióból a szerves oldószert kevertetés mellett 

elpárologtattam egy éjszaka alatt. 

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

hiányában az oldatban maradt, meg nem kötődött felületmódosító és az esetleges 

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

10 percig 3000g-n. A nanorészecskéket tartalmazó felülúszó részt elválasztottam és 12000g-n, 

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

nanorészecskéket tartalmazó rendszert kétszer desztillált vízben rediszpergáltam. Ezt a 

műveletet négyszer megismételtem. Az így megtisztított szol koncentrációját 

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

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

 

 

4.6. A nanorészecskék jellemzése 

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

amely a részecskeméret, és a méreteloszlást jellemző polidiszperzitás meghatározására 

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

rendszerekben a szórt fény interferenciája megváltozik, ennek következtében a fény 

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

elektromos tér autokorrelációs függvényévé konvertál, amely monodiszperz részecskék 

esetén: 

                (4) 

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

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

vektor a  

  
   

 
   

 

 
      (5) 

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

A részecskeméret az Einstein-Stokes egyenlet alapján határozható meg: 

  
   

    
      (6) 

ahol kB a Boltzmann-állandó, T a hőmérséklet, η a viszkozitás és d a részecske átmérője [51]. 

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

alábbi összefüggés alapján írható fel: 

    
 

 
 
 

      (7) 

melyben σ a standard deviáció, és d a részecskeátmérő. 

Az előállított PLGA részecskék jellemzésére Brookhaven dinamikus fényszóródás mérő 

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

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

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

A fényszóródás mérő berendezés felépítését az 7. ábra szemlélteti. 

 

7. ábra: A fényszóródás mérő berendezés elvi vázlata [52] 



31 
 

A PLGA nanorészecskék zeta-potenciáljának meghatározását, Malvern Zetasizer NanoZ 

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

állandó ionerősséget, amely 2 mM volt. 

Hückel szerint Q töltésű részecskék egyenletes mozgása egy homogén E erősségű 

elektromos térben akkor valósul meg, ha a részecskékre ható Q·E elektromos erő a súrlódási 

erővel megegyezik, amit az alábbi egyenlet ír le: 

                  (8) 

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

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

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

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

egységnyi elektromos térerőre: 

   
  

 
       (9) 

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

elektromos erők egyensúlya együttesen biztosítja. Az elektroforetikus mozgékonyságból 

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

potenciál (ζ): 

   
  

 
 

   

 
      (10) 

ahol ε a közeg permittivitását és η a közeg viszkozitását jelenti [53].  

 

 

4.7. Kvarckristály mikromérleges mérések (QCM) 

A QCM mérésekhez SRS QCM 200 (Stanford Research Systems, Inc., USA) típusú 

készüléket használtunk. Szenzorként szilika (Ti/Au/Ti/SiO2) bevonatú kvarc kristályt (Inficon 

Maxtek AT-vágású, polírozott, 5 MHz-es sajátfrekvencia) alkalmaztunk. A mérések első 

szakaszában alapvonal felvételét követően POPC liposzóma diszperzió injektálásával 

alakítottunk ki kettősréteget a szenzor felületen. Az újból stabil alapvonal beállását követően 

0,75 g/L koncentrációjú PEI oldatot áramoltattunk a folyadékcellán keresztül. A 

frekvenciaváltozások összehasonlítását vizes mosást követően végeztük el. 
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5. Eredmények és kiértékelésük 

 

5.1. Lipid monoréteg előállítása membrán affinitás vizsgálatára 

A lipid molekulákból álló monorétegeket a Langmuir-technika segítségével állítottam elő. 

A lipid réteggel való kölcsönhatások jellemzésére penetrációs méréseket végeztem. Ehhez a 

vizsgálathoz gyógyszerhordozó nanorészecskéket, valamint kationos polielektrolit oldatokat 

használtam. 

 

5.1.1. DPPC és DPPC-DPPG keverék lipid monorétegek  

A PLGA gyógyszerhordozó nanorészecskék, valamint a kationos polielektrolit 

sejtmembrán affinitásának vizsgálatához DPPC, illetve DPPC-DPPG keverék lipid monoréteg 

modellt készítettem, amelyben a lipidek keverési aránya 3:1 volt. A kísérleteket (37±0,5) °C-

on végeztem. Meghatároztam a Langmuir-rétegek oldalnyomás-terület izotermáját, amelyeket 

a 8. ábra szemléltet.  

 

8. ábra: A DPPC és DPPC-DPPG keverék lipid monorétegek izotermái 37 °C-on 

Az izotermákon megfigyelhető, hogy a kompresszió hatására az oldalnyomás értékek 

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

fokozatosan orientálódnak a felületen, létrehozva a tömör lipid filmet. Olyan jellemző 

fázisátalakulás, mint a 20-25 °C-os hőmérséklet tartományban, itt nem figyelhető meg. Az 

izotermákon 37 °C-on nincs plató szakasz. 
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A DPPC és DPPC-DPPG keverék lipid monoréteg stabilitásának vizsgálata során a lipid 

filmet a kívánt oldalnyomásértékre komprimáltam, majd rögzített gát pozíciónál vizsgáltam az 

oldalnyomás időbeli változását 70 percen keresztül. A lipid monoréteg stabilitásának 

vizsgálata referenciaként szolgál a membrán affinitás meghatározásához szükséges 

penetrációs mérésekhez. A penetráció a minta injektálását követően mért oldalnyomás értékek 

és a stabilitás oldalnyomás értékeinek különbségeként határozható meg. A változás a 

molekulák rendeződésével kapcsolatos. Két erőmérős Langmuir-mérleggel végzett 

vizsgálatok megmutatták, hogy nem a felszíni lipid molekulák mennyiségének csökkenése a 

jelenség magyarázata. Ez az izotermák ismételt mérésével is igazolható. 

 

5.1.2. PLGA nanorészecskék jellemzése 

A PLGA nanorészecskéket nanoprecipitációs eljárással állítottam elő. A részecskék 

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

opálos, áttetsző, aggregátumoktól mentes volt. A részecskeméretet és méreteloszlásukat 

mutató eredményeket az 1. táblázatban foglaltam össze.  

Stabilizátor 

koncentráció 

c / g/L
 

d / nm PD 

0,00 139 0,08 

0,04 146 0,09 

0,10 150 0,05 

1,00 148 0,06 

1. táblázat: A Pluronic F127-tel stabilizált PLGA nanorészecskék  

DLS mérésből meghatározott átlagos átmérője (d) és polidiszperzitása (PD) 

Az adatok szerint a stabilizátort nem tartalmazó rendszerben a részecskék mérete átlagosan 

139 nm, ez az érték a stabilizátor hozzáadásával megnövekedett. A méret ±5 nm-en belül 

reprodukálható volt. Egy órás dinamikus fényszórás mérést is végrehajtottunk a tiszta, 

stabilizátort nem tartalmazó mintán annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk a penetráló 

anyag teljes stabilitásáról 37 °C-on (9. ábra). Erre az alábbi részecskeméret és polidiszperzitás 

értékeket kaptuk átlagosan: 

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

A 9. ábra alapján látható, hogy a részecskék a mérés időtartama alatt stabilak maradtak, 

méretükben számottevő eltérés nem volt tapasztalható.  

A részecskék kationos felületmódosítására pozitív töltéseket hordozó módosított Pluronic 

F127 felületaktív anyagot alkalmaztam [48]. Ennek során 1 g/L-es stabilizátor koncentrációt 

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

eredeti Pluronic-kal. Az így kapott részecskéknek meghatároztam az elektroforetikus 

mobilitását 25 °C-on. A mért mobilitás értékekből a ζ-potenciál meghatározható a Henry-

egyenlet alapján, amelyben a Smoluchowski közelítést alkalmaztuk. Az így kapott 

részecskeméreteket és a mobilitás mérésből meghatározott eredményeket a 2. táblázatban 

foglaltam össze. 

Módosított Pluronic 

F127 aránya a 

stabilizátorban / % 

d / nm PD 
µe∙10

8
 / 

m
2
/(Vs) 

ζ / mV 

0 148 0,06 -1,834 -23,4 

50 152 0,05 -1,609 -20,5 

100 151 0,06 -1,304 -16,6 

2. táblázat: A módosított Pluronic F127-tel stabilizált PLGA nanorészecskék  

 átlagos átmérője (d) és polidiszperzitása (PD), valamint elektroforetikus mobilitása és ζ-potenciálja 

A tiszta, stabilizátort nem tartalmazó PLGA nanorészecskék mobilitás értéke -3,069 m
2
/(Vs) 

és ζ-potenciálja -39,2 mV [54]. A pozitív töltések következtében a kationos stabilizátor 
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mennyiségének növelésével ehhez képest a pozitív irányba történő eltolódást lehetett 

megfigyelni a mobilitás értékek és a ζ-potenciál értékek változásában is. A legnagyobb 

eltolódást a pozitív irányba annál a rendszernél láthatunk, amely 100%-ban tartalmazza a 

módosított kationos stabilizátort.  

 

5.1.3. Penetrációs mérések 

A PLGA nanorészecskék membrán affinitásának vizsgálatához penetrációs méréseket 

hajtottam végre 25 mN/m oldalnyomású filmeken. A monoréteget DPPC-DPPG keverék lipid 

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

és ha a stabilitás megfelelő volt, a mérés 10. percében a vizsgált PLGA nanorészecskék 2 mL-

ét a lipid réteg alá injektáltam. A vizsgált rendszerek penetrációjának mértékét az injektálástól 

számított 1 órás értékük alapján hasonlítottam össze. A mérési adatokat a 3. táblázatban 

foglaltam össze. 

Stabilizátor 

koncentráció 

c / g/L 

Penetráció 

mértéke 

Δπ / mN/m 

Szórás 

σ / mN/m 

0 0,3 0,1 

0,04 0,8 0,7 

0,1 0,4 1,1 

3. táblázat: A Pluronic F127-tel stabilizált PLGA részecskék (c = 1 g/L) penetrációjának mértéke 

DPPC-DPPG keverék monorétegbe, π = 25 mN/m oldalnyomáson 

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

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

kölcsönhatás a lipid monoréteg és az injektált PLGA nanorészecskék között.  

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

nanorészecskék esetében a kölcsönhatás nagyobbnak bizonyult, így a további kísérleteket 

ezekkel a mintákkal folytattam. Ezekre a rendszerekre vonatkozó mérési adatokat a 4. 

táblázatban foglaltam össze. 

Stabilizátor 

koncentráció  

c / g/L 

Módosított Pluronic 

F127 aránya a 

stabilizátorban / % 

Penetráció 

mértéke 

Δπ / mN/m 

Szórás 

σ / mN/m 

1 0 1,3 0,5 

1 50 1,2 0,1 

1 100 1,6 0,3 

4. táblázat: A Pluronic F127-tel és módosított Pluronic F127-tel stabilizált PLGA  

részecskék (c = 1 g/L) penetrációjának mértéke π = 25 mN/m oldalnyomáson 
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Megfigyelhető, hogy a 100% módosított Pluronic F127 stabilizátort tartalmazó minta 

esetében a penetráció mértéke nagyobbnak bizonyult, ami szignifikáns hatás.  

Ugyan a módosított Pluronic arányának növelésével a penetráció mértéke kis mértékben 

nőtt, az eredmények szórásait is figyelembe véve egyértelmű tendenciát nem lehetett 

megfigyelni. Ezért elvégeztem a kísérleteket töményebb (c = 5 g/L) szolokkal is. A mérési 

adatokat az 5. táblázatban foglaltam össze ezekre a rendszerekre. 

Módosított Pluronic 

F127 aránya a 

stabilizátorban / %  

Penetráció 

mértéke  

Δπ /mN/m 

0 4,6 

50 5,0 

100 6,1 

5. táblázat: A Pluronic F127-tel és módosított Pluronic F127-tel stabilizált PLGA részecskék (c = 5 g/L) 

penetrációjának mértéke π = 25 mN/m oldalnyomáson 

A töményebb minták alkalmazásával a penetráció mértéke jelentősen megnőtt, és 

egyértelművé vált, hogy a kationos Pluronic származék elősegíti a lipid réteggel való 

kölcsönhatást (10. ábra). 
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10. ábra: A módosított Pluronic F127-tel stabilizált (0%, 50%, 100% arány) PLGA  

nanorészecskék (c = 5 g/L) penetrációjának mértéke π = 25 mN/m oldalnyomáson 

A PLGA nanorészecskékhez hasonlóan különböző molekulatömegű és szerkezetű PEI 

polielektrolit oldatok membrán affinitását is megvizsgáltam. A penetrációs méréseket ebben 

az esetben 20 mN/m oldalnyomású filmeken hajtottam végre, (23±0,5) °C-on. A monoréteget 
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DPPC lipid 10% metanolt tartalmazó kloroformos oldatából állítottam elő (felvitt 

mennyiség: 40 µL). Miután a monoréteget megfelelő tömörségűre komprimáltam, és ha a 

stabilitás megfelelő volt, a mérés 10. percében a vizsgált PEI oldat 2 mL-ét a lipid réteg alá 

injektáltam. A 11. ábrán megfigyelhető, hogy az eredeti DPPC monoréteg stabilitásához 

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

arra következtethetünk, hogy van kölcsönhatás a résztvevő anyagok között, amely a 

legnagyobb molekulatömeg esetében volt a legjelentősebb.  
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11. ábra: A Mw = 25000 molekulatömegű PEI (c = 0,75 g/L) penetrációja  

π = 20 mN/m kezdeti oldalnyomáson DPPC monorétegbe 

A vizsgált rendszerek penetrációjának mértékét az injektálástól számított 1 órás értékük 

alapján hasonlítottam össze (6. táblázat). Ezen felül vizsgáltam a különböző molekulatömegű 

PEI oldatok adszorpciós képességét, annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk, hogy a 

tényleges kölcsönhatás a lipid réteg és a PEI molekulák között történt. Ehhez a PEI oldatok 

felületi feszültségét mértem meg 1 órán keresztül, de nem volt a mérés hibáját meghaladó 

változás. 

Elágazó PEI relatív 

molekulatömege 

(Mw)  

Penetráció mértéke 

Δπ / mN/m 

600 1,3 

1800 1,2 

10000 2,1 

25000 4,8 

6. táblázat: A különböző molekulatömegű, elágazó PEI (c = 0,75 g/L) penetrációjának mértéke DPPC 

monorétegbe π = 20 mN/m oldalnyomáson 



38 
 

A molekulatömeg növekedésével a penetráció mértéke megnőtt, és egyértelművé vált, 

hogy tényleges kölcsönhatás történik a DPPC lipid réteg és a PEI-molekulák között. Látható, 

hogy az elágazó 25000 molekulatömegű PEI esetében a legnagyobb a penetráció mértéke, 

míg a 600-as és 1800-as molekulatömegek esetén nincs nagymértékű különbség. Ezen felül a 

penetráció mértéke a molekulatömeg növekedésével egyenesen arányos.  

További kísérletekben vizsgáltam a lineáris szerkezetű PEI oldatok membrán affinitását is.  

Ebben az esetben lineáris szerkezetű, 25000-es és 40000-es molekulatömegű, 0,75 g/L-es 

koncentrációjú PEI oldatokat alkalmaztam. A 25000-es lineáris PEI esetén az oldódás nem 

volt tökéletes, opálos szuszpenziót kaptam, így ennek a membrán affinitását nem határoztam 

meg. A 40000-es PEI esetén a korábban meghatározott membrán affinitás molekulatömeg 

függésének megfelelően a nagyobb molekulatömeg miatt nagymértékű kölcsönhatást vártunk. 

Ezzel szemben a penetráció mértéke csak Δπ = 1,36 mN/m-nek bizonyult, kisebbnek, mint a 

10000-es elágazó szerkezetű PEI oldat esetén. A látszólagos ellentmondás feloldása 

érdekében a penetrációhoz használt PEI oldatokat DLS méréssel vizsgáltuk meg. Az elágazó 

PEI oldatok esetén a minták szűk, 10 nm alatti méreteloszlást mutattak, amely megfelel a 

hidratált polimer molekulák méretének. Ezáltal kijelenthető, hogy az elágazó polimerek 

valódi oldott állapotban voltak. Ezzel szemben a 40000-es lineáris PEI minta, noha szemmel 

láthatóan tiszta oldatnak tűnt, a fényszórás mérés alapján néhány tíz nanométertől a 

mikrométerig terjedő mérettartományba eső részecskéket tartalmazott. Ebből arra 

következtethetünk, hogy a PEI molekulák nem oldódtak fel teljesen, az oldatban maradtak 

nem feloldódott frakciók. Ez magyarázatot adhat a kismértékű membrán affinitásra, hiszen az 

oldott PEI koncentráció kisebb volt a mérés során, mint az elágazó polimer minták esetében. 

Ugyanakkor a polimer lineáris szerkezete is befolyásoló tényező lehetett. 

 

5.1.4. Penetrált LB filmek AFM-es vizsgálata 

A lipid monorétegek nanorészecskékkel, illetve oldott polielektrolittal való kölcsönhatását 

a penetrációs mérés után a lipid filmek AFM-es vizsgálatával egészítettem ki. A nem 

penetráltatott monorétegről is készítettem felvételeket annak érdekében, hogy következtetni 

tudjak arra, hogy a PEI, valamint a PLGA nanorészecskék milyen szerkezeti változást 

okoznak a lipid filmek struktúrájában. Ehhez a penetrációs mérések végén az előállított 

monoréteget üveg hordozóra vittem át a Langmuir-Blodgett technika segítségével.  

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

megjelenítéséhez a penetrációs mérések során az 5 g/L-es koncentrációjú töményebb mintákat 
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alkalmaztam, és a filmátvitelt követően vizsgáltam AFM segítségével. A keresztmetszeti 

képekből a magasságprofilok segítségével a részecskék méretei meghatározhatók (12. ábra). 

 

12. ábra: DPPC-DPPG lipid monoréteg π = 25 mN/m oldalnyomáson (a), illetve ugyanezen az oldalnyomáson a 

monorétegbe penetráltatott, módosított Pluronic-kal stabilizált PLGA nanorészecskék (b) AFM felvételei és 

magasság profiljai üveg hordozón, kontakt-módban, levegőn mérve 

A DPPC-DPPG réteg bár nem egyenletes vastagságú, összefüggő réteget képez. Részben 

szigetes szerkezetű, ami az alkalmazott oldalnyomásnak megfelelő morfológia. A 

keresztmetszeti analízisből leolvasható, hogy rendezett, orientált, és kevésbé rendezett 

lipiddel borított területek váltakoznak a rétegben.  

A penetráltatott LB filmen a nanorészecskék részben a rendezett lipid domének között, 

illetve benne is felfedezhetők. A feltüntetett magasságprofil alapján az látszik, hogy a 

részecskék magasan kiemelkednek a lipid rétegből, illetve nem aggregálódott formában 

vannak jelen.  

A DPPC lipid monoréteg és a PEI molekulák kölcsönhatásának vizuális megjelenítésére is 

végeztem atomi erő mikroszkópos méréseket (13. ábra). A filmeket Langmuir-Blodgett 

technika segítségével üveg hordozó felületén állítottam elő.  

 

 

a 

b 
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13. ábra: DPPC lipid monorétegbe π = 20 mN/m oldalnyomáson penetráltatott 600 (a), 1800 (b), 10000 (c), és 

25000 (d) relatív molekulatömegű PEI (c = 0,75 g/L) háromdimenziós AFM felvételei üveg hordozón nem-

kontakt-módban, levegőn mérve 

A monoréteg egyenletes vastagságú, szigetes szerkezetű hasonlóan a DPPC-DPPG keverék 

lipid réteghez. A különböző molekulatömegű PEI-k egyértelműen szerkezetváltozást 

okoznak, vagyis kölcsönhatás alakul ki a lipid réteg és a PEI között. Ennek következtében a 

sima felületű lipid réteg rendezett szerkezete megváltozik, kiemelkedések jelennek meg, 

melyek magassága a néhány nanométer és 40 nm közötti tartományban változik. Kiterjedésük 

100 nm, vagy ennél nagyobb. 

A penetrációs mérések eredményeként az AFM-es felvételek során is azt vártuk, hogy a 

molekulatömeg növekedésével a penetrációs hatás is nő. Az AFM-es felvételen a legkisebb 

molekulatömeg esetén figyelhető meg a nagyobb számú kiemelkedés, míg a legnagyobb 

molekulatömeg esetén, amelynél szignifikáns volt a penetráció mértéke, más hatás látszik. A 

kiemelkedések magassága jóval nagyobb, bár felületi sűrűségük kisebb. A penetráció mérések 

által igazolt kölcsönhatás molekuláris részleteinek felderítésére más kísérleti módszerek 

szükségesek (pl. felületi spektroszkópia).   

a b 

c d 
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5.2. A lipid kettősrétegek előállítása és a membrán affinitás vizsgálata 

 

5.2.1. A szilárd hordozók felülete 

A lipid kettősréteg kialakításának lehetőségét többféle szilárd hordozó felületen 

tanulmányoztam. A lipid filmek struktúrájának vizsgálatához atomi erő mikroszkópos 

méréseket végeztem. Ehhez először a különböző hordozó felületekről készítettem AFM 

felvételeket. A kiválasztott felületek csillám, nagymértékben orientált pirolizált grafit 

(HOPG), továbbá arany és szilika bevonatú QCM kristályok voltak. A hordozók AFM-es 

topográfiai képét a 14. ábra szemlélteti, a képekről meghatározott átlagos érdesség adatokat a 

7. táblázatban foglaltam össze. 

Hordozók Csillám Szilika Arany HOPG 

Átlagos érdesség 

Ra/nm 
0,060 1,211 1,354 1,466 

7. táblázat: A vizsgált hordozók átlagos érdesség adatai 

 

14. ábra: Frissen hasított csillám hordozó (a), szilika (b) és arany (c) bevonatú QCM kristály (kontakt-módú), 

továbbá HOPG (d) felület háromdimenziós (nem-kontakt módú) AFM-es felvétele, levegőn mérve 

a 

c 

b 

d 
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A csillám jól definiált, rendkívül sima felülettel rendelkezik. Az arany és szilika bevonatú 

QCM kristályok felülete is lényegében sima, de az érdességekben különbség vehető észre 

(7. táblázat). A HOPG a csillámhoz hasonlóan frissen hasítható, de a felület érdességben az 

arany bevonathoz hasonlít.  

A csillám kivételével a másik három felület átlagos érdessége hasonló értéket mutat, 

ugyanakkor, ahogy a 3D-s képeken látszik egészen más a felület morfológiája. A HOPG 

hullámos, lemezes, lépcsős szerkezetet mutat, ezzel szemben az arany és a szilika felületek 

„szemcsés” jellegűek, néhány nanométeres, de vízszintes irányban nagy kiterjedésű 

kiemelkedésekkel. A QCM mérések szempontjából érdekes lehet, az AFM-es képeken látható 

érdesség milyen mértékű felületnövekedésnek felel meg. Amennyiben összehasonlítjuk a 

valódi felület nagyságát a geometriai felületével akkor csupán tized százalékos különbségeket 

kapunk, ami szilikára 0,45%, aranyra 0,24%, míg a HOPG-re 0,02%. A felületek polaritását 

tekintve, ami meghatározó az orientált lipid réteg kialakulásában, a csillám és a szilika 

hidrofil, a HOPG hidrofób anyag, míg az arany polaritásában a kettő között helyezkedik el.  

 

 

5.2.2. Lipid kettősréteg kialakítása liposzómából 

A lipid kettősréteg kialakítására POPC liposzóma diszperziót alkalmaztam. Az alacsony 

fázisátmeneti hőmérséklete miatt a POPC szobahőmérsékleten folyadék-gél állapotban van, 

így nem szükséges magasabb hőmérséklet a liposzómából való kettősréteg képzéshez. A 

POPC réteget csillám hordozón alakítottam ki. A felületre 400 μL frissen extrudált 0,1 g/L-es 

POPC-diszperziót tettem, és 30 percig rajta hagytam, amíg a liposzóma kiterült. A 

hatékonyabb kiterítési stratégia felderítésének érdekében különböző módon állítottam elő a 

mintákat, amelyeket a 15. ábra szemléltet.  
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15. ábra: Csillámra kiterített POPC liposzóma AFM-es felvételei háromszor mosott, lefúvatott (a) és tízszer 

mosott, beszárított (b) minta készítési módszerekkel nem-kontakt módban, levegőn mérve  

A minta készítési módja nagymértékben meghatározza a lipid rétegek kialakulását. Abban az 

esetben, ha a liposzóma kiterülést követően a rétegeket háromszor átöblítettük vízzel, majd 

ezt követően levegővel lefúvattuk, és vákuumban szárítottuk nagy kiterjedésű kb. 20 nm 

magasságú, nem jól definiált, egyenetlen objektumok jelentek meg a felületen. Ez feltehetően 

a nem tökéletes mosásból következik. Amennyiben viszont a tízszeres mosással teljesen 

eltávolítjuk a nem kötött liposzómákat az oldatból, majd ezt követően vákuumban beszárítjuk 

a mintákat, jól definiált szigetes szerkezetű, egyenletes vastagságú kettősrétegek (5 nm) 

jelennek meg. Mivel az így előállított rendszerek jól reprodukálhatóan ugyanazt a morfológiát 

mutatták, ezeket a filmeket alaposabban is tanulmányoztam (16. ábra).  

a 

b 
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16. ábra: Kiterített POPC liposzómák AFM-es felvételei csillám hordozó felületen tízszer mosott, beszárított 

minta készítési módszerrel nem-kontakt módban, levegőn mérve 

Mivel levegőn a lipid kettősrétegek szerkezete nem stabil, ezért multirétegek is 

felfedezhetők, ami a beszáradás során a lipid réteg átrendeződésének következtében alakult ki. 

Szembetűnő az is, hogy a felület lipid réteggel való borítása nem teljes, mikrométer 

nagyságrendű összefüggő területeket lehetett látni. 

A POPC liposzóma kiterítését a QCM-készülékben, áramlás közben is elvégeztük. A 

mérést követően a kristály felületéről kapott AFM-es képeket a 17. ábra szemlélteti. 
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17. ábra: POPC liposzómából terített lipid réteg AFM-es felvételei szilika QCM kristályon nem-kontakt 

módban, levegőn mérve 

A kiterítés ezen a hordozón is sikerült, főként multirétegek jelenléte (kb. 6-7,5 nm) a 

jellemző, de előfordulnak kettősrétegek (kb. 4-5 nm) is. A lipid réteg nem teljesen egyenletes, 

szigetes szerkezetet mutat. A felület kettősréteggel való borítottsága mind a QCM-kristályok, 

mind a csillám felületen kb.50%-os. 

A fentebb látott példák alapján megvizsgáltam a hidrofób HOPG hordozó felületet, 

amelyen a lipid réteget a csillámra kidolgozott receptúra alapján készítettem el. A 18. ábra ezt 

a felületet szemlélteti.  
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18. ábra: POPC liposzómából kialakult lipid réteg AFM-es felvétele HOPG felületen nem-kontakt módban, 

levegőn mérve 

 

A HOPG felülete hullámos, melynek oldalán itt-ott néhány liposzóma maradvány 

fellelhető, azonban a kettősréteg kialakítása ebben az esetben nem vezetett eredményre. Nem 

jellemző, hogy nagy kiterjedésű szigetek elkülönülnének, ami a kettősréteges borítást 

jelentené. A HOPG felületén vékony, egyenetlen lipid réteg figyelhető meg, aminek 

vastagsága az orientált lipid monorétegnél kisebb.  

 

 

5.2.3. Lipid kettősréteg kialakítása forgótárcsás módszerrel 

Lipid kettősréteg kialakítását megkíséreltem egy másik módszer segítségével is. Ennek 

során csillám hordozóra DPPC alkoholos oldatából (3 g/L) állítottam elő forgótárcsás (spin-

coating) technika segítségével lipid vékony réteget. Az így kialakított film AFM-es képét a 

19. ábra szemlélteti.  
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19. ábra: DPPC metanolos oldatából kialakult réteg csillám felületen, spin-coating technika segítségével 

előállítva szárazon (a) és egy éjszakán át tartó áztatás után (b) levegőn, nem-kontakt módban mérve 

Ebben az esetben a felület egészét beborítják a lipid molekulák, melyek többszörös 

kettősréteges szerkezetet mutatnak (19.a ábra). Az így előállított réteget egy éjszakán 

keresztül kétszer desztillált vízben áztattam, majd tízszeres vizes öblítést követően 

vákuumban beszárítottam. Az így nyert film morfológiáját a 19.b ábra szemlélteti. Ebben az 

esetben is jellemző helyenként a multirétegek jelenléte, azonban a film nagy része 

kettősrétegből áll. Az így nyert mintán nagyobb, 60% feletti lipid kettősréteggel való 

borítottságot lehetett elérni, mint a liposzóma kiterítéssel nyert rétegek esetén.  

A fenti kísérletet megismételtem DPPC-DPPG lipid keverék alkoholos oldatából (3 g/L) is, 

amelyben a lipidek keverési aránya 1:1 volt. Az így kapott lipid filmeket a 20. ábra 

szemlélteti. 

 

 

 

a 

b 
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20. ábra: DPPC-DPPG metanolos oldatából kialakult réteg csillám felületen, spin-coating technika segítségével 

előállítva szárazon (a) és egy éjszakán át tartó áztatás után (b) levegőn, nem-kontakt módban mérve 

Ebben az esetben is beborítják a lipid molekulák a teljes felületet, melyek többszörös 

kettősréteges szerkezetet mutatnak (20.a ábra). Az egy éjszakán át történő áztatás és tízszeres 

vizes öblítést, valamint vákuumban történő szárítást követően kapott szerkezetet a 20.b ábra 

szemlélteti. Ebben az esetben is jellemző helyenként a multirétegek jelenléte, de a film nagy 

része kettősrétegből áll.  

 

A két féle lipid modell rendszerrel úgy is megismételtem a kísérletet, hogy az egy éjszakán 

át tartó áztatás során a rendszereket termosztáltam, 45 °C-on. Az így kapott lipid filmeket a 

21. ábra szemlélteti. 

 

 

a 

b 
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21. ábra: DPPC (a) és DPPC-DPPG (b) metanolos oldatából kialakult réteg csillám felületen, spin-coating 

technika segítségével előállítva egy éjszakán át tartó áztatás és termosztálás (45 °C) után,  

levegőn, nem-kontakt módban mérve 

Megfigyelhető, hogy a melegítés következtében mindkét rendszer esetén sokkal 

összefüggőbb, egyenletesebb réteg alakult ki. Főként a kettősrétegek (kb. 4-5 nm) jelenléte 

dominál, amelynek oka lehet, hogy az alkalmazott hőmérséklet a DPPC, illetve DPPC-DPPG 

fázisátmeneti hőmérséklete fölött volt, amelynek következtében a rétegek nagyobb fluiditással 

rendelkeztek. 

 

Az AFM-es méréseket vízben is elvégeztem olyan mintákon, melyek felülete a készítés 

során végig folyadék alatt voltak. Ilyen körülmények között nyert felvétel látható a 22. ábrán. 

a 

b 
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22. ábra: DPPC metanolos oldatából kialakult réteg csillám felületen, spin-coating technika segítségével 

előállítva, egy éjszakán át tartó áztatás után folyadékban, nem-kontakt módban mérve 

Folyadékban mérve gyengébb minőségű a kép, de a lipid szigetes szerkezete jól 

megfigyelhető. Ezeknek a doméneknek a magassága 5 nm körüli, mely megfelel a lipid 

kettősréteg vastagságának. 

Az eredmények alapján a forgótárcsás technikával, majd az azt követő vizes áztatással 

sikeresen lehetett lipid kettősréteget előállítani. A technika előnye, hogy jól reprodukálható, 

mintaigénye minimális, ezáltal költséghatékonyabb és a minta előkészítés egyszerűbb.  

 

 

5.2.4. Kölcsönhatás a lipid kettősréteggel 

A lipid réteggel való kölcsönhatások vizsgálatának érdekében POPC liposzómából 

képeztünk kettősréteget QCM-készülékben, áramlás közben. A mérés során szilika bevonatú 

QCM-kristályt alkalmaztunk, amelyre 1 mL, 0,1 g/L-es koncentrációjú előzetesen extrudált 

POPC liposzóma diszperziót vittünk fel. A liposzóma kiterülése után a kölcsönhatást 

0,02 g/L-es PEI oldattal (Mw=25000) mértük. A mérést követően a kristály felületéről, illetve 

összehasonlításként a tiszta QCM kristályról, valamint a POPC liposzómából kiterített lipid 

filmről kapott AFM-es képeket a 23. ábra szemlélteti. 
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23. ábra: Szilika QCM kristály (a) POPC liposzómából terített lipid réteg (b) és a penetráltatott lipid réteg (c) 

AFM-es felvétele nem-kontakt módban mérve 

A lipid réteg és a polielektrolit kölcsönhatása a QCM-es mérésben csekély mértékű 

frekvenciaváltozást okozott. Ebből arra lehet következtetni, hogy nincs kölcsönhatás, vagy 

arra, hogy olyan kölcsönhatás következik be, ami nem jár tömegváltozással. Ez úgy mehet 

végbe, hogy a mérés során a PEI molekulák szétszakítják a lipid filmet, amely részlegesen 

eltávozik a kristály felületéről, de helyébe PEI adszorbeálódik. A 23.c ábra ezt a feltételezést 

támasztja alá, hiszen nem figyelhető meg a lipid kettősrétegek jelenlétére utaló szigetes 

szerkezet.  

Mivel nem lehetett ténylegesen eldönteni, hogy van-e lipid film a felületen, ezért 

erőspektroszkópiai mérést is végeztem a referenciaként szolgáló szilika QCM-kristály 

felületén, valamint a PEI-vel penetráltatott kristály felületén is (8. táblázat). Irodalmi értékek 

alapján a Si3N4 tűvel végzett adhéziós mérések esetén a mért erő a felület polaritásával 

növekszik [55,56,57]. 

Minta 
Átlagos adhéziós erő 

F / nN 

Szórás 

σ / nN 

szilika 17,0 3,03 

lipid réteg 2,6 0,13 

PEI-vel penetráltatott 

lipid réteg 
10,0 4,09 

8. táblázat: Erőspektroszkópiai mérések eredményei a különböző rendszerek esetén 

A 8. táblázat adatai azt mutatják, hogy a PEI-vel penetráltatott lipid réteg lényegesen nagyobb 

adhéziós erőt mutat, mint az eredeti lipid felület. Ugyanakkor, mivel a tiszta szilika felületre 

jellemző értéknél kisebb, a lipid teljes lemosódása nem valószínű. Így a QCM mérés 

eredményével összhangban arra következtethetünk, hogy volt lipid-PEI kölcsönhatás, és 

részleges kicserélődés ment végbe a felületen, miközben a felület heterogenitása növekedett. 

  

b a c 
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6. Szakdolgozat összefoglaló 

Bioaktív anyagok kölcsönhatása lipid modell rendszerekkel 

Pári Edit, vegyész mesterszakos hallgató  

ELTE TTK Kémiai Intézet, Fizikai Kémiai Tanszék 

Témavezető:  Dr. Kiss Éva, egyetemi tanár 

 Fizikai Kémiai Tanszék 

Konzulens:  Dr. Gyulai Gergő, tudományos munkatárs 

 Fizikai Kémiai Tanszék 

 

Diplomamunkám során különböző lipid membrán modelleket állítottam elő eltérő módszerekkel, és 

a szilárd hordozón képzett lipid rétegeket atomi erő mikroszkóp segítségével vizsgáltam. A lipid 

monoréteg kialakításához dipalmitoil-foszfatidilkolin (DPPC), illetve DPPC és diplamitoil-foszfatidil-

glicerin (DPPG) keveréket használtam. A membrán affinitás jellemzéséhez tejsav-glikolsav 

kopolimer (PLGA) gyógyszerhordozó nanorészecskéket állítottam elő, és jellemeztem, továbbá 

kationos felületmódosító adalék hozzáadásával vizsgáltam a membrán affinitás mértékét a Langmuir-

technika segítségével. A monorétegbe penetráltatott PLGA gyógyszerhordozó nanorészecskék, 

valamint különböző molekulatömegű kationos PEI polimerek AFM-es vizsgálatának céljából üveg 

hordozó felületén LB filmet alakítottam ki. A kölcsönhatás eredményeképpen a PLGA nanorészecskék 

és a PEI molekulák a lipid monorétegben is megjelentek. 

A lipid kettősréteget palmitoil-oleoil-foszfokolin (POPC) liposzómákból, illetve DPPC oldattal 

állítottam elő csillám és HOPG, valamint kvarckristály mikromérlegben alkalmazott szilika bevonatú 

kristály felületén. Tanulmányoztam a hordozók, illetve a rajtuk kialakított lipid filmek szerkezetét. A 

felületek AFM-es vizsgálatával összehasonlítottam a kettősréteg jelenlétét és a felület borítottságát a 

liposzómából való kiterítés és a forgótárcsás módszer esetén. Az eredmények azt mutatták, hogy az 

egyszerűbb, sokkal kevesebb előkészítést kívánó, lipid oldatot használó forgótárcsás módszer legalább 

olyan, vagy inkább jobb minőségű kettősréteget eredményez, mint az elterjedt, liposzóma kiterítési 

módszer.  

Az AFM segítségével értékes szerkezeti információkat kaptam, amelyet fel tudtunk használni a 

kettősréteg képzés pontos eljárásának kidolgozásához. Ennek alapján választhatjuk meg pl. a 

forgótárcsás módszernél a felesleges lipid eltávolításának módját. Az AFM felvételek egyértelműen 

mutatták azt is, hogy a lipid kettősréteg struktúrája a hordozó érdességétől függ, azt nagymértékben 

követi.  

A lipid kettősréteggel való kölcsönhatások tanulmányozását PEI polielektrolittal vizsgáltuk QCM-

készülékben, amelyet AFM erőspektroszkópiai méréssel egészítettem ki. A kapott eredmények alapján 

a PEI molekulák megbontják és leszorítják a lipid filmet a szilika bevonatú kristály felületéről. Ez az 

adhéziós erők segítségével követhető, amelyet a felület polaritása befolyásol. 

A hatóanyag, vagy hatóanyag hordozó membrán penetrációs vizsgálatához kapcsolódó szerkezeti 

változások elemzése hozzájárulhat a hatékonyabb gyógyászati rendszerek tervezéséhez. 
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7. Summary 

Interactions between bioactive materials and lipid model systems 

Edit Pári, MSc student in Chemistry  

Department of Physical Chemistry, Institute of Chemistry, Eötvös Loránd University, 

Budapest 

Supervisor:  Éva Kiss, professor 

 Department of Physical Chemistry 

Consulent:  Gergő Gyulai, research fellow 
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The aim of the present work was to prepare different lipid membrane models with various methods. 

Lipid layers were formed on solid surface and investigated by atomic force microscope. 1,2-

dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DPPC) and 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-

1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoglycerol (DPPC-DPPG) mixed lipid monolayers were used. 

Poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) drug delivery nanoparticles were prepared, and characterized, 

while cationic surface modifying derivative was used to investigate the membrane affinity employing 

the Langmuir technique. The PLGA nanoparticles and cationic polyethylenimine (PEI) with different 

molecular weight were penetrated into the lipid monolayer and transferred to a solid surface with the 

Langmuir-Blodgett technique for the AFM imaging. As a result of interactions with lipid layer 

nanoparticles appeared in the LB film. PEI also induced structural changes in the ordered lipid layer.  

1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (POPC) liposomes and DPPC solution were 

used to prepare lipid bilayer on freshly cleaved mica, highly oriented pyrolitic graphite (HOPG) and 

silica coated quartz crystal surface employing different techniques. The surface and the lipid layer 

structure were investigated with AFM. Comparing the coverage it was found that the spin-coating 

method which is easier, needs less lipid solution and sample preparation resulted in higher quality 

bilayer than the widespread liposome spreading method.  

Valuable structural information was acquired by AFM, which could be used in the development of 

the bilayer forming process. For example the method used for the removal of the excess lipid in the 

spin-coating technique could be chosen. The AFM images clearly showed also, that the lipid bilayer 

structure depends on the roughness of the substrate, and largely follows it. 

Interactions between the lipid bilayer and PEI polyelectrolytes were investigated in quartz crystal 

microbalance (QCM), which were completed with AFM force spectroscopy measurements. According 

to the results, the PEI molecules disrupted and displaced the lipid film from the silica coated crystal 

surface. This was supported by the adhesion force measurements that are dependent on the polarity of 

the surface. 

Analysis of the structural changes related to penetration studies of bioactive components can 

contribute to the design of more effective therapeutic systems. 
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9. Rövidítések  

AFM atomi erő mikroszópia 

CD cirkuláris dikroizmus  

DLS dinamikus fényszórás 

DOPC 1,2-dioleoil-foszfatidilkolin 

DPPC 1,2-dipalmitoil-foszfatidilkolin 

DPPG 1,2-dipalmitoil-foszfatidil-glicerin 

EO etilén-oxid 

HLB hidrofil – lipofil arany (hydrophilic-lipophilic balance) 

HOPG nagymértékben orientált pirolizált grafit 

LB Langmuir-Blodgett 

Mtb Mycobacterium tuberculosis 

PD polidiszperzitás 

PEI polietilénimin 

PEO poli(etilén-oxid) 

PLA politejsav 

PLGA tejsav-glikolsav kopolimer 

PO propilén-oxid 

POM poli(oximetilén) 

POPC 1-palmitoil-2-oleoil-foszfokolin 

PPO poli(propilén-oxid) 

QCM kvarckristály mikromérleg 

QCM-D kvarckristály mikromérleg disszipáció vizsgálatával 

 


