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1. Bevezetés 

Korunk fontos kutatási területe olyan nanoméretű gyógyszerhordozó rendszerek fej-
lesztése, melyek növelik a hatóanyagok biohasznosulását és csökkentik a nemkívánatos 
mellékhatásokat. Számos polimer nanorészecskét vizsgálnak, mint lehetséges hordozó 
alapanyagot. Ezen polimerek felé támasztott alapvető követelmény, hogy 
biodegradábilisak legyenek, és sem a nanorészecskék sem a bomlástermékek nem lehet-
nek toxikusak.  

A nanohordozók és sejtmembránok közötti kölcsönhatás vizsgálata nagy fontosság-
gal bír, mert a hordozóknak gyakran a membránon keresztül be kell jutnia a sejtbe anél-
kül, hogy károsítaná azt. A modellmembránok alkalmazása és vizsgálata segíthet ezeknek 
a kölcsönhatásoknak a megértésében. Széles körben elterjedt a liposzómák, mint mo-
dellmembránok felhasználása. Az medicinában releváns polimerek lipid kettősrétegek 
szerkezetére és termikus viselkedésére gyakorolt hatása meghatározza az általuk hordo-
zott hatóanyag biohasznosulását is. A liposzómák ugyanakkor szintén használatosak 
gyógyszerhordozóként. Már széles körben használják a gyógyászatban a pegilált, úgyne-
vezett „lopakodó” liposzómákat, melyek sajátja, hogy a lipid kettősréteget polietilén-
glikol réteg borítja, ami sztérikus stabilitást és megnövekedett keringési időt biztosít a 
vezikuláknak.  

Munkám fő célja az volt, hogy részletes fizikai kémiai leírást adjak a foszfolipid kettős-
rétegek szerkezetében és termikus viselkedésében különböző polimerek jelenlétében 
bekövetkező változásokról. Többféle, jelölést nem igénylő vizsgálati módszer (kalorimet-
ria/DSC, kis- és nagyszögű röntgenszórás/SWAXS, spektroszkópia/FTIR, 
fagyasztvatöréssel kombinált elektronmikroszkópia/FFTEM) eredményeit integrálva 
megpróbálok magyarázatot adni a lipidek és különböző makromolekulák közötti köl-
csönhatásokra. Ezen ismeretek fizikai kémiai szinten segíthetnek megérteni a részecskék 
biokompatibilitását vagy éppen ellenkezően a toxicitásukat. 

Két polimer típust vizsgáltam. Egyrészt kis molekulasúlyú polialmasavat, másrészt kü-
lönböző felszíni karakterrel rendelkező poliamidoamin dendrimereket. A kis mólsúlyú 
polialmasavat, mint a PMLA-alapú nanorészecskék bomlástermékét vizsgáltam, melyről 
közvetett mérések alapján azt feltételezik, hogy kötődik a lipid kettősrétegek felszíné-
hez, ugyanakkor azt, hogy milyen módon teszi ezt, közvetlen módszerrel nem vizsgálták. 
A PAMAM dendrimerek ígéretes gyógyszerhordozó jelöltek, és számos tanulmány foglal-
kozott már e részecskék sejt- és modellmembránokra gyakorolt hatásával. Többen leírták 
az 5 generációs, aminoterminális dendrimerek membránroncsoló hatását, de a hatásme-
chanizmus nem tisztázott.  

Vizsgálataim során a lipidek és polimerek közötti tiszta kölcsönhatásra akartam fóku-
szálni, ezért egy egyszerű, egykomponensű modellrendszert választottam: többrétegű 
dipalmitoilfoszfokolin vezikulák termikus viselkedését és szerkezetét vizsgáltam a kivá-
lasztott polimerek jelenlétében.  

A kutatócsoportunkban felhalmozódott tapasztalatok a multi réteges liposzómák 
előállításában és vizsgálatában egyenes úton vezettek tovább az unilamellás, gyógyszer-
hordozó liposzómák preparálása felé. Bár a sztérikusan stabilizált liposzómák már keres-
kedelemben kaphatóak és széleskörű alkalmazásuk elterjedt, még mindig komoly igény 
mutatkozik ezen nanorészecskék precíz jellemzésére, például generikus készítmények 
esetében a minőségbiztosítási követelmények teljesítéséhez. Munkám során ezért vizs-
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gáltam az ATR-FTIR módszer alkalmazhatóságát az unilamellás liposzómákhoz kovalen-
sen kötött PEG molekulák kvalitatív jellemzésére. 

2. Irodalmi háttér 

2.1 DPPC alapú, mulitlamellás liposzómák jellemzése 

A dipalmitoil-foszfatidilkolin (DPPC) egy sejtmembrán-alkotó lipid; amfifil molekula, 
mely vízben önszerveződés útján kettősréteget alkot. A kettősrétegek spontán többré-
tegű (multilamellás) liposzómákká záródnak. A lipid kettősrétegek a hőmérséklet függ-
vényében négyféle fázisállapotban fordulhatnak elő: szubgél (Lc), gél (Lβ’), hullámos gél 
(Pβ’) és folyadékkristályos fázis (Lα).1 Differenciális pásztázó kaloriméterrel (differential 
scanning calorimetry, DSC) nagy pontossággal lehet mérni a különböző fázisok közötti 
termotróp átmeneteket. Gél és hullámos gél fázisok között 35 °C-körül egy kis szabaden-
talpia-változással járó fázisátmenet megy végbe, amit előátmenetnek nevezünk. A hullá-
mos gél és folyadékkristályos fázisok között történik az ún. láncolvadás, mivel a szénlán-
cok hőmozgása az Lα fázisban jelentősen megnő. Ez a fázisátmenet, melyet főátmenet-
nek neveznek, nagyobb szabadentalpia-változással jár és éles csúcsot ad a DSC görbén.2 
Abból, ahogyan a DPPC alapú liposzómák termogramja megváltozik különböző vendég-
molekulák jelenlétében, következtetni lehet a lipidek és vendégmolekulák közötti köl-
csönhatás jellegére.  

 
1. ábra DPPC/víz alapú multilamellás liposzómák DSC-vel mért fázisátmenetei (balra) és kis- 
és nagyszögű szórási görbéi a három fázisnak (Lβ’, Pβ’ és Lα) megfelelő hőmérsékleten. A sár-
ga foltok, mint a lipid-szénláncok keresztmetszetei a rétegek jellemző belső pakolódását il-
lusztrálják. 

A kisszögű röntgenszórás (small angle X-ray scattering, SAXS) értékes módszer a na-
nométeres mérettartományba eső szerkezetek felderítésében. Vezikuláris rendszerek 
vizsgálatakor a következő tulajdonságokról adhat információt: (i) a kettősréteg 
rétegnormális irányú elektornsűrűség-profilja, (ii) a kettősrétegek hozzávetőleges száma 
átlagosan egy liposzómán belül, (iii) a vendégmolekula pozíciója a kettősrétegen belül, 
(iv) unilamellás vezikulák esetében a liposzómák méreteloszlása. Multilamellás 
liposzómák esetében a kettősrétegek periódustávolsága is a nm-es tartományba esik, így 
a kisszögű röntgenszórási görbén Bragg csúcsokat kapunk qn=n2π/d szórási változó ér-
téknél, ahol n egész szám, a szórás rendje, d a rétegek periódustávolsága, mely a lipid 
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kettősrétegen felül magában foglalja a kettősrétegek közötti vízréteg vastagságát is. A 
szórási görbén kapott csúcs alakja információt hordoz: éles csúcsot adnak a 
diffraktogramon az egymással párhuzamos, egymásra épülő, nagyszámú rétegek melyek 
laterális (oldalirányú) kiterjedése nagy. Ha csökken a rétegszám vagy a rétegek laterális 
mérete, a csúcs kiszélesedik és intenzitása csökken.3–5 

A liposzómák morfológiája fagyasztva-töréssel kombinált transzmissziós elektronmik-
roszkópiával (freeze-fracture transmission electron microscopy, FFTEM) válik láthatóvá. 
A módszer lényege, hogy a mintát nagy sebességgel megfagyasztjuk, majd egy speciális 
késsel szeleteljük, ami a nm-es tartományban törésnek felel meg. A törési felszínt 45 °-os 
szögben platinával árnyékoljuk, majd szenet párologtatunk rá. Az így kapott replika a 
minta eltávolítása után elektronmikroszkóppal vizsgálható. A mikroszkópos felvételek a 
liposzómák lamellaritásáról, alakjáról felületi morfológiájáról adnak információt. 

Az infravörös spektroszkópia segítségével számos információt nyerhetünk a 
foszfolipid molekulák különböző részeiről, azok konformációjáról és dinamikájáról. Nem-
csak az elnyelési sávok pozíciója, de azok szélessége és alakja is jellemezheti az egyes 
funkciós csoportok állapotát, környezetét. A DPPC karakterizálásánál a legfontosabb in-
formációt a következő sávokból nyerjük: CH2 nyújtási rezgések (2918 cm-1 és 2850 cm-1-
körül) a szénláncrégió rendezettségéről adnak leírást; karbonil nyújtási rezgés 
(~1734 cm-1) a hidrofób és hidrofil határfelületről ad információt, valójában két elnyelési 
sáv szuperpozíciója melyek közül a magasabb hullámszámú (1742 cm-1) csúcs a szabad 
karbonil csoportokat jellemzi, míg az alacsonyabb hullámszámú (1728 cm-1) a hidrogén-
kötésben résztvevő karbonil csoportokhoz tartozik; az antiszimmetrikus nyújtási foszfát-
rezgések pozíciója érzékeny indikátora a fejcsoport hidratáltságának (ha a foszfátcsopor-
tok hidrogénhíd-kötésben vesznek részt, a νasPO2

-
 1220 cm-1 hullámszám körül lesz, míg a 

„száraz” állapotban a csúcs a magasabb hullámszámok felé (1240 cm-1-ig) tolódik).6,7   

2.2 Polialmasav hatása lipid kettősrétegekre 

A polialmasav-alapú nanorészecskék ígéretes hordozónak bizonyultak gyógyszermo-
lekulák számára.8 A polialmasav (poly(malic acid), PMLA) egy biokompatibilis poliészter, 
mely hidrolízis útján a nem toxikus almasavig bomolhat le. Az irodalomban sokféle aspek-
tusból vizsgálták a PMLA-alapú nanorészecskék toxicitását, de csak kevesen foglalkoztak 
az esetlegesen előforduló sejtlízis mechanizmusával. Martinez-Barboza és munkatársai 
vizsgálták a PMLA-alapú nanorészecskék bomlástermékeinek a toxicitását is és össze-
függést találtak degradáció mértéke és a citotoxicitás között, mely összefüggést annak 
tulajdonították, hogy a kis mólsúlyú bomlástermékek (1500 g/mol alatt) könnyebben be-
diffundálnak a sejtbe.9 Egy másik tanulmányban ugyanakkor Ding és munkatársai azt fi-
gyelték meg, hogy leucin-etilészterrel módosított PMLA képes kötődni a lipid kettősréte-
gek felszínéhez és úgynevezett „szőnyeg” mechanizmuson keresztül növeli meg a 
membrán áteresztő képességét.10 

2.3 PAMAM dendrimerek hatása modellmembránokra 

A poliamidoamin (PAMAM) dendrimerek sajátságos tulajdonsággal rendelkező mak-
romolekulák, melyekre háromdimenziós, elágazó szerkezet és nagyfokú felületi funkcio-
nalitás a jellemző.11 Ezek a vegyületek új lehetőségeket teremtettek a biomedicína szá-
mos területén, elsősorban különböző hatóanyagok hordozóiként. Bár a PAMAM 
dendrimerek toxicitását és lipid kettősrétegre gyakorolt hatásait sokan vizsgálták, bizo-
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nyos aspektusok a makromolekulák és lipidek kölcsönhatásának mechanizmusában tisz-
tázatlanok maradtak. Többen megfigyelték, hogy a pozitív töltéssel rendelkező 
aminoterminális PAMAM dendrimerek képesek lyukat létrehozni egybefüggő lipid ket-
tősrétegeken.12–15 Az is megállapítás nyert, hogy legalább 7 generációsnak kell lennie egy 
dendrimernek ahhoz, hogy beburkolódjon lipid kettősréteggel, ezen méret alatt a lipid 
kettősréteg görbületi sugara túl kicsi lenne ahhoz, hogy termodinamikailag stabil lehes-
sen.15 Mégis, az 5 generációs dendrimerek esetében ugyanúgy megfigyelték, hogy azok is 
eltávolíthatnak lipideket a kettősrétegből. Ez fontos kérdés a citotoxicitás és 
biohasznosulás szempontjából, hiszen gyógyszerhordozóként a dendrimereknek eseten-
ként anélkül kell átjutniuk a sejtmembránon, hogy tönkretennék azt. 

Kelly és munkatársai molekuladinamikai szimulációval vizsgálták foszfokolin lipid ket-
tősrétegek és különböző felületi funkcionalitású PAMAM dendrimerek kölcsönhatását.16 
Azt találták, hogy a dendrimerek konformációja - felületi funkcionalitástól függetlenül – 
függ a kölcsönható lipidek fázis állapotától. Gél fázisú lipidekkel kölcsönhatva a 
dendrimerek közel gömbalakúak maradtak, akárcsak a kettősrétegtől távoli állapotban, 
míg folyadékkristályos fázisú lipidekhez kötődve kilapultak a felszínen. A számításokat kí-
sérletileg nem igazolták.  

2.4 Sztérikusan stabilizált liposzómák PEG-rétege 

A sztérikusan stabilizált liposzómák, melyeket már használnak a gyógyászatban 
gyógyszerhordozóként, a lipid kettősréteg körül polietilén-glikol réteggel rendelkeznek, 
mivel PEG láncok kapcsolódnak kovalensen az alkotó lipidek egy részéhez. A PEG moleku-
lák konfomációja függ az oltássűrűségtől: kevesebb számú PEG esetén ún. „gomba” kon-
formáció alakul ki, míg a sűrűbben elhelyezkedő PEG molekulák úgynevezett „kefe” kon-
formációt vesznek föl.17 A PEG-réteg jellemzése nem csupán azért bír különös fontosság-
gal, mert ez biztosítja a liposzómák láthatatlanságát a szervezetben, hanem azért is, mert 
ezen hordozók fejlesztése abba az irányba is halad, hogy különböző jelző és/vagy célzó 
molekulákat kötnek a PEG molekulák végére. Emellett minőségbiztosítási szempontból is 
fontossá vált a karakterizálás a generikus termékek előtérbe kerülése miatt.  

A PEG láncok konformációja és hidratáltsága szoros kapcsolatban vannak egymással, 
mivel számos különböző fajta hidrogénhíd-kötés alakulhat ki az étercsoportok oxigénjei 
és a víz molekulák között.18 A C-O-C csoportok C-C kötésekre vonatkoztatott trans/gauche 
aránya összefüggésbe hozható a PEG molekulák hidratációs állapotával, mivel a gauche 
konformer általában H-híd kötésben vesz részt, míg a trans „szabad” marad.19 

3. Kísérleti módszerek 

3.1 Multilamellás liposzómák preparálása 

Multilamellás liposzómákat jellemzően úgy állítottam elő, hogy megfelelő mennyisé-
gű lipidet hidratáltam vízzel. Ezután az emulziót úgynevezett hőtornának vetettem alá, 
azaz fölmelegítettem 60 °C-ra, intenzíven kevertettem, lehűtöttem -4 °C-ra majd újra föl-
melegítettem 60 °C-ra. Ezt a procedúrát sokszor megismételtem azért, hogy homogén 
emulziót kapjak.  

A PMLA-t tartalmazó DPPC-alapú keverékek esetében 0,01 és 0,05 polimer/lipid tö-
megarányú mintákat állítottam elő úgy, hogy a lipideket kis mólsúlyú PMLA-t tartalmazó 
vizes oldattal vagy 10 mM PBS pufferrel (pH 7,4) hidratáltam. A hidratációt ebben az 
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esetben is hőtorna követte. 
Három féle, különböző felületi funkcionalitású PAMAM dendrimert tartalmazó 

liposzómás mintát készítettem. 5 generációs, aminoterminális (PAMAM-NH2), 5 generá-
ciós hidroxil csoporttal módosított (PAMAM-OH) és 4 generációs kevert funkcionalitású 
(50 %-ban aminoterminális csoportot tartalmazó, 50 %-ban hidroxidodecil lánccal módosí-
tott) dendrimert használtam. Mindhárom dendrimert két különböző mólarányban elegyí-
tettem a lipidekkel (10-3 és 10-2 dendrimer/lipid mólarány) olyan módon, hogy a 
dendrimerek metanolos oldatával oldottam föl a DPPC-t (kloroformot csöpögtetve az 
elegyhez a teljes oldódásig), majd a keveréket vákuum alatt bepároltam és Millipore víz-
zel hidratáltam, végül hőtornát alkalmaztam. 

A végső lipid-koncentráció minden esetben 20 wt% volt. 

3.2 Sztérikusan stabilizált, unilamellás liposzómák preparálása 

Unilamellás liposzómákat úgy állítottam elő, hogy HSPC (hidrogénezett szójalecitin), 
koleszterin és DSPE-PEG2k lipideket mértem össze az 1. táblázatban feltüntetettek sze-
rint és oldottam föl kloroform és metanol 2:1 arányú elegyében. Az oldószert 40 °C-on el-
párologtattam majd a kialakult lipidfilmhez 10 mM-os PBS-t (pH 7,4) adtam úgy, hogy a 
végső HSPC koncentráció 9,6 mg/ml volt. A hőtornát követően az emulziót 10-szer át-
nyomtam egy 100 nm pórusátmérőjű polikarbonát szűrőn (extrúzió). Mivel az így nyert 
liposzómás minta túl híg az ATR-FTIR méréshez,azokat ultracentrifugával ülepítettem 
(110000 g, 3 h) és a pelletet csöppentettem az ATR feltét kristályára. 

1.Táblázat SSL minták összetétele 

Adalék SSL-0.5 SSL-0.75 SSL-1 SSL-1.5 SSL-2 

HSPC 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 
Koleszterin 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 
DSPE-PEG2k 1.6 

(2.7 mol%) 
2.4 

(4 mol%) 
3.5 

(5.3 mol%) 
4.8 

(7.7 mol%) 
6.4 

(10.1 mol%) 

 
3.3 Vizsgálati módszerek 

 
A minták termikus jellemzéséhez egy Setaram µDSC3 evo típusú készüléket használ-

tam. 
A szerkezet-viszgálatokat egy módosított Kratky-kamerával, kis- és nagyszögű rönt-

genmérések szimultán kivitelezésére alkalmas berendezésen végeztem. Ebben a rönt-
gennyaláb kollimációja rés-rendszeren keresztül valósul meg, így a kapott röntgenszórási 
görbék traszformálásra kerültek az ideális, pontfókuszú geometriának megfelelően. Bi-
zonyos mérések a hamburgi szinkrotron állomáson lettek elvégezve (B1 –es nyalábcsa-
torna, a DORIS III tárológyűrűnél, a HASYLAB/DESY szinkrotron állomáson), melynél ki-
használtuk a pontfókusz és a különösen nagy intenzitás előnyeit. 

A fagyasztva-törés egy Balzers BAF 400D típusú készülékben lett kivitelezve, majd a 
replikák egy Morgagni 268D típusú transzmissziós elektronmikroszkóppal lettek meg-
vizsgálva. 

Az infravörös spektroszkópiai vizsgálatokhoz egy Varian FTS-2000 (Scimitar Series) 
FTIR spektrométert használtunk, mely föl van szerelve egy ún. „Golden Gate” 
egyrefleksziós gyémánt ATR feltéttel. Ez a feltét házilag át lett alakítva úgy, hogy a min-
tatér termosztálható legyen. Az ATR módszer előnye, hogy kevés minta is elég a vizsgá-
lathoz, ennek megfelelően jellemzően 5 µl emulziót csöppentettem a feltétre.  
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4. Eredmények 

4.1 Kis mólsúlyú polialmasav hatása DPPC alapú, multilamellás liposzómák termikus és 
szerkezeti sajátságaira 

Ahogy a PMLA1. ábrán látható, a kis mólsúlyú polialmasav már kis koncentrációban is 
jelentősen megváltoztatja mind a DPPC termikus viselkedését, mind a szerkezetét. A DSC 
eredmények azt mutatják, hogy a PMLA a fejcsoport-régióhoz kötődik olyan módon, 
hogy különböző tulajdonságú doméneket hoz létre a makroszkópikusan homogén min-
tában. Erre utal az előátmenet erős perturbációja valamint a magasabb hőmérsékletű váll 
a főátmenetben. A láncolvadás kooperativitásának csökkenése és az összetett főátme-
neti csúcs azt mutatja, hogy a polialmasav hatással van a szénláncrégióra is. Drasztikus 
változást hoz a PMLA jelenléte a multilamellás liposzómák szerkezetében, ahogyan azt a 
röntgenszórási görbéken illetve a fagyasztvatört felszínen láthatjuk. A polialmasav jelen-
létében nem jön létre szabályos rétegszerkezet, a kisszögű röntgenszórási képen csak 
egy kis intenzitású, lapos csúcsot kapunk, ami a korrelálatlan lipid kettősrétegek sajátja. 
Kérdéses volt ugyanakkor, hogy a rétegek szétcsatolódását nem az alacsony pH (2,2) mi-
att megváltozott töltésviszonyok okozzák-e. pH 3,8 alatt ugyanis a DPPC már nem ikerio-
nos, hanem pozitív töltésű, így a kettősrétegek elektrosztatikusan taszíthatják egymást, 
abban az esetben is, ha a negatív töltésű polialmasav némileg kompenzálja ezt. A PMLA-t 
0,01 polimer/lipid tömegarányban tartalmazó mintához ezért 0,5 M-os NaCl-ot adtunk 
azért, hogy a semleges só leárnyékolja a kettősrétegek töltését. A só hatására a kettősré-
tegek rendezettsége helyreállt, amit a kisszögű görbéken megjelenő Bragg diffrakciós 
csúcsok megjelenése igazolt. A csúcsok pozíciója ugyanakkor megnövekedett rétegperi-
ódust mutatott, ami a rétegek közé ágyazott polimer jelenlétével magyarázható. 

 
2. ábra PMLA/DPPC/víz alapú lipidrendszerek termogramjai, kisszögű röntgenszórási görbéi 
és a 0,05 polimer/lipid arányú mintáról fagyasztvatöréssel kombinált transzmissziós elekt-
ronmikroszkópiával készített felvétel. 
 

Hogy megvizsgáljuk a PMLA hatását fiziológiás körülmények között is, 10 mM-os PBS 
pufferben (pH 7,4) is elvégeztük a fönti kísérleteket és méréseket. Jól látható, hogy a po-
limer kisebb koncentrációban (0,01 polimer/lipid tömegarány) csak enyhén befolyásolja a 
lipidek termikus viselkedését és szerkezetét. A főátmenet endoterm csúcsának kiszéle-
sedése mutatja a PMLA jelenlétét, mely csökkenti a lipidmolekulák kooperációját a lánc-
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olvadás során. A SAXS mérés során kapott Bragg csúcs kismértékű kiszélesedése a tiszta 
DPPC liposzómákhoz képest szintén a polimer kettősréteg-közeli jelenlétét mutatja. A 
PMLA koncentrációt növelve a PMLA és DPPC közti erős kölcsönhatás jeleit tapasztaljuk. 
A termotróp fázisátmenetet vizsgálva, az előátmenet entalpiaváltozásának drasztikus 
csökkenését és hőmérsékletének megnövekedését valamint a főátmenet két csúcsra va-
ló felhasadását figyelembe véve megállapítható, hogy a polialmasav a lipid kettősrétegek 
fejcsoportjához (a mikroszkopikus skálán heterogén módon) kapcsolódva befolyásolják a 
szénláncok termikus tulajdonságait is. A röntgenszórási görbét elemezve azt láthatjuk, 
hogy a PMLA a rétegek közé ágyazódva lerontja a kettősrétegek közötti korrelációt és kis 
mértékben megnöveli azok jellemző periódustávolságát mindhárom fázisban. 

 
3. ábra Kis mólsúlyú PMLA-t PBS közegben tartalmazó DPPC multilamellás liposzómák 
termogramjai, kisszögű röntgenszórási görbéi és a 0,05 polimer/lipid tömegarányú mintáról 
fagyasztvatöréssel kombinált transzmissziós elektronmikroszkópiával készített felvétel. 

Infravörös spektroszkópiával igazoltuk, hogy a DPPC fejcsoportja és a PMLA között 
erős kölcsönhatás alaklul ki. A foszfátrezgéseket vizsgálva ugyanis megállapítható, hogy 
a lipidek hidratáltsága a szárazfilm kialakulásakor is megmarad, azaz a polialmasav imitál-
ja a vizet mikor H-kötésen keresztül kapcsolódik a foszfát csoport oxigénjéhez. 

4.2 Poliamidoamin dendrimerek DPPC kettősrétegre gyakorolt hatása 

Háromféle, különböző felszíni funkcionalitású PAMAM dendrimer hatását vizsgáltam: 
pozitív töltésű aminoterminálist (PAMAM-NH2); semleges töltésű hidroxi terminálist 
(PAMAM-OH) valamint 50%-ban hidrofóbb szénláncokkal módosítottat (PAMAM-mix). 

A semleges felületű PAMAM-OH dendrimerek voltak a legkisebb hatással a 
multilamellás DPPC liposzómák szerkezetére és termikus viselkedésére. DSC és ATR-FTIR 
vizsgálatok alapján megállapítottam, hogy a PAMAM-OH dendrimerek gyenge kölcsönha-
tást alakítanak ki a DPPC lipidek fejcsoportjával és ezáltal a kettősrétegek felszínéhez kö-
tődnek. Ez a kölcsönhatás ugyanakkor nem elég erős ahhoz, hogy jelentősen megváltoz-
tassa a liposzómák termikus vagy szerkezeti sajátságait, viszont úgy tűnik képes stabili-
zálni a vezikulák unilamellás formáját. 

A PAMAM-NH2 dendrimerek drasztikus perturbációt okoznak a foszfokolin lipid ket-
tősrétegek termikus viselkedésében és szerkezetében is. Bár ezen változások csak na-
gyobb koncentrációnál (10-2 dendrimer/lipid molarány) jutnak igazán érvényre, lokálisan 
már kisebb koncentrációban is kifejthetik hatásukat a makromolekulák. 10-3 mol arányban 
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adva a dendrimereket a lipidekhez a termogramon csak kisebb változást tapasztalunk a 
főátmenetnél és valamivel jelentősebbet az előátmenetnél, ami arra enged következtet-
ni, hogy a dendrimerek a lipidek fejcsoport régiójához kötődnek. A röntgenszórási gör-
bén is csupán a Bragg csúcsok enyhe kiszélesedése mutatja a dendrimerek jelenlétét a 
tiszta DPPC esetéhez képest. Nagyobb koncentrációnál (10-2 dendrimer/lipid mol arány) 
azonban mind a termogram, mind a röntgenszórási görbék jelentősen megváltoznak. A 
laboratóriumi berendezésünkkel nem is tudtuk részletesen feltárni a dendrimerek jelen-
létében kialakult szerkezeteket, ezért szinkrotron állomáson is megmértük a minták szó-
rását. Azt találtuk, hogy két különböző szerkezeti fázis egyszerre van jelen: egy extrém 
módon megnövekedett periódustávolságú réteges szerkezet (ez ekvidisztáns csúcsokat 
eredményez a szórási görbén), valamint egy olyan fázis, ahol a kettősrétegek száma ke-
vés (ez a formafaktornak megfelelő „dombként” jelentkezik a görbén). Az extrém perió-
dusú rétegszerkezetet valószínűleg az hozza létre, hogy a dendrimerek a lipid kettősré-
tegek felszínéhez kötődnek miközben pozitív töltésükkel elektrosztatikus taszítást okoz-
nak, így megnövelvén a kettősrétegek közötti vízréteget. 31P-NMR vizsgálatokat is végez-
ve alátámasztottuk a többrétegű fázis jelenlétét és mellette kimutattuk, hogy egy izo-
morf fázis is jelen van. Ezt az egy vagy kevés kettősréteget tartalmazó izomorf fázist a 
TEM képek alapján nagy görbületű sugarú dendrimer-lipid komplexekként azonosítottuk, 
amik belsejében dendrimer-aggregátumokat feltételezünk. 

 
4. ábra. PAMAM-NH2/DPPC lipidrendszerek termikus viselkedését bemutató DSC mérési 
eredmények, szerkezetére jellemző kis- és nagyszögű röntgenszórási eredmények (bal olda-
lon a laboratóriumi berendezéssel mért szórási görbék, jobb oldalon a szinkrotron állomá-
son mértek) valamint FFTEM felvételek különböző hőmérsékletű állapotokról. 

A PAMAM-mix dendrimerek hidrofób láncaikkal már kis koncentrációban is jelentős 
perturbációt okoznak a lipidek rendeződésében. Nagyobb koncentrációban 
aggregálódnak és rendezetlen lipid-domének létrehozása mellett szabályos módon is be-
ágyazódnak a folyadékkristályos fázisban lévő lipidek közé (50 °C-on). ATR-FTIR spektro-
szkópiai mérésekkel megmutattuk, hogy a dendrimerek nem csak a lipidek acil láncával 
hatnak kölcsön, de a fejcsoporttal is. 
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4.3 Sztérikusan stabilizált liposzómák PEG láncainak jellemzése 

A sztérikusan stabilizált liposzómák kvalitatív jellemzése több szempontból is nagyon 
fontos, de talán a leginkább aktuális a pegilált liposzómák szabadalmi védelmének lejárta 
és a generikus készítmények minőségi analízisére való megnövekedett igény. Vizsgálata-
ink során arra kerestük a választ, hogy alkalmas-e az FTIR technika a sztérikusan 
stabiliszált liposzómák (SSL-ek) minőségi analízisére. Ehhez a kiindulópontot Rozenberg 
és munkatársai adták, akik rövidláncú PEG molekulákat vizsgálva leírták, hogy a C-O-C 
rezgéshez tartozó sáv alakja 1100 cm-1 –körül függ a PEG molekula hidratációs állapotá-
tól.19 A sávot öt komponensre felbontva az 1085 cm-1-körülit a trans konformációhoz, míg 
az 1120 cm-1-körülit a gauche konformerhez asszignálták. Különböző PEG-lipid tartalom-
mal rendelkező SSL minták IR spektrumát vettük föl és végeztük el a C-O-C nyújtási rez-
gés sávfelbontását. Megállapítottuk, hogy a trans/gauche konformáció-aránynak 6 mol% 
PEG tartalomnál minimuma van. Ez a koncentráció egybe esik a legnagyobb kettősréteg-
stabilitást biztosító aránnyal valamint a „gomba-kefe” konformáció átmenethez tartozó 
koncentrációval.   

Ezek után teszteltük a módszer alkalmazhatóságát egy kereskedelmi mintán, a 
Caelyx-en (liposzómás doxorubicin) és úgy találtuk, hogy a kapott eredmény jó egyezést 
mutat az azonos összetételű, töltetlen liposzómára (SSL-1) mért értékkel. Az elért ered-
mények a PEG-réteg kvalitatív jellemzésében nem csak a liposzómás gyógyszerhordo-
zóknál, hanem más pegilált rendszereknél is hasznos lehet. 

 
5. ábra. A HSPC, Caelyx és SSL-1 minták ATR-FTIR spektruma. A betét ábrán látható az 1100 
cm-1-körüli csúcs felbontásának eredménye, háttér levonása után.  
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5. Tézisek 

1. Megállapítottam, hogy foszfatidilkolin lipidekhez adva, a viszonylag kis moláris tö-

megű (Mw<1500 g/mol) polialmasav beágyazódik a multilamellás liposzómák kettős-

rétegei közé, ezáltal csökkenti a rétegek közötti korrelációt. Neutrális só jelenléte 

nélkül a polimer gátolja a szabályos, sokrétegű liposzóma-szerkezet kialakulását. 

(Berényi és mtsi 2013) 
 

2. Közvetlen módon bizonyítottam a feltevést, hogy a kis mólsúlyú polialmasav a lipidek 

fejcsoportjához kötődik. ATR-FTIR vizsgálati módszerrel megmutattam, hogy a 

foszfolipidek foszfátcsoportja és a polialmasav hidroxil csoportja között H-kötés ala-

kul ki.  

(Berényi és mtsi 2013) 

 

3. Kimutattam, hogy az aminoterminális PAMAM dendrimerek elektrosztatikus és 

H-kötésekkel kötődnek a foszfolipidek fejcsoportjához, mely kölcsönhatáson keresz-

tül megakadályozzák a szabályos, többrétegű liposzómák kialakulását. A 

dendrimerek jelenlétében korrelálatlan egyszeres kettősrétegű, kis görbületi sugár-

ral jellemezhető vezikulák alakulnak ki, melyek belsejében aggregált dendrimerek 

vannak. A kölcsönhatás magyarázatot ad az irodalomban korábban leírt membrán-

roncsoló hatás mechanizmusára is.  

(Berényi és mtsi 2014) 

 
4. Különböző hőmérsékleten elvégzett röntgenszórásos mérésekkel kísérletileg bizo-

nyítottam, hogy a PAMAM dendrimerek konformációja függ a vele kölcsönható lipid-

fázisok állapotától (más-más konformációt vesznek föl attól függően, hogy gél vagy 

folyadékkristályos állapotban lévő lipidekkel hatnak kölcsön). 

(Berényi és mtsi 2014) 

 

5. Kísérletileg igazoltam, hogy átfogó fizikai kémiai jellemzés adható polimereket vagy 

egyéb vendégmolekulákat tartalmazó dipalmitoilfoszfokolin lipid rendszerek termi-

kus és szerkezeti sajátságairól, jelölést nem igénylő anyagvizsgálati módszerek segít-

ségével (DSC, SAXS, FFTEM, ATR-FTIR). Ezen módszerek integrált alkalmazása fizikai 

kémiai szinten segít megérteni a részecskék biokompatibilitását vagy éppen ellenke-

zően, a toxicitásukat. 

(Berényi és mtsi 2013, Berényi és mtsi 2014) 

 
6. Megmutattam, hogy az FTIR spektroszkópia alkalmas módszer a sztérikusan stabili-

zált liposzómák PEG rétegének kvalitatív jellemzésére. Az eredmények alapján egy 

gyors, olcsó módszer dolgozható ki PEG-rétegek hidratációjának becslésére, amely 

nem csak liposzómás gyógyszerhordozók, hanem más, gyógyászati célú pegilált 

nanorészecskék vagy makromolekulák jellemzésére is alkalmas lehet.  

(Varga és mtsi 2013) 
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