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1. Bevezetés 

A polimer hidrogélek háromdimenziós vázszerkezettel rendelkező 

kohezív kolloid rendszerek, melyekben a hidrofil makromolekulákat 

fizikai vagy kémiai keresztkötések tartják össze. A polimer hidrogélek 

hálóláncaik között képesek nagy mennyiségű vizet felvenni és 

megtartani, anélkül, hogy feloldódnának. A polimer hidrogélek 

jellemzően biokompatibilisek köszönhetően hidrofil, lágy, szövetszerű 

jellegüknek, kis súrlódású felületüknek. A polimerlánc és a 

keresztkötések helyes megválasztásával különféle reszponzív 

tulajdonságok, biodegradálhatóság vagy egyéb kedvező jellemzők 

érhetők el. A polimer gélek előnyös tulajdonságaiknak és 

testreszabhatóságuknak köszönhetően változatos orvosbiológiai 

felhasználással bírnak, alkalmazhatók például lágy kontaktlencseként, 

mesterséges szövettenyésztésben, sebfedő anyagként, szabályozott 

hatóanyag-leadó rendszerként vagy injektálható implantátumként. 

A hidrogélek sokoldalúsága kihasználható okuláris adagolású 

hatóanyag-leadó rendszerekben is. A hagyományos okuláris 

gyógyszerformákra (pl. szemcseppek) jellemző alacsony 

biohasznosíthatóság javítható in situ gélesíthető, mukoadhezív 

formulációkkal. Az in situ gélesíthető polimer gélek egy bizonyos 

kémiai vagy fizikai inger hatására szol-gél átmenetet mutatnak. 

Alacsony viszkozitású folyadékként könnyen a hatás helyére 

juttatthatók, majd viszkozitásuk hirtelen megnövekedése, a kialakuló 

kohezív polimer térháló kiegészítve a mukoadhezív jelleggel 

biztosítják a formuláció kellően hosszú tartózkodási idejét, így a 

hatóanyag felszívódása hatékonyabbá tehető. A fordított folyamat, 

vagyis egy külső környezeti inger – különösen enzimek jelenlétének – 

hatására bekövetkező degradáció, vagyis gél-szol átmenet is érdekes 

lehetőségeket rejt. Az enzimek termelődésében vagy aktivitásában 

bekövetkező változások kihasználhatók a szabályozott hatóanyag-

leadásban vagy a mesterséges szövettenyésztésben. 

A Lágy Anyagok Kutatócsoport fő kutatási területe a reszponzív 

polimerek, különös tekintettel a kémiailag térhálósított poliaszparinsav 

(PASP) alapú anyagokra. A PASP egy biokompatibilis és 
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biodegradábilis polimer, mely pH reszponzív tulajdonsággal 

rendelkezik. Prekurzor polimere a poliszukcinimid, melyből rendkívül 

sokféle, pontosan szabályozható kémiai szerkezettel rendelkező 

PASP-származék állítható elő. A PASP egyesíti a leggyakrabban 

használt szintetikus és természetes polimerek előnyeit, és egyszerű 

szintézismódszerekkel változatos alkalmazási területeken 

felhasználható polimerek állíthatók elő.  

Jelen dolgozat fókuszában olyan mukoadhezív tulajdonsággokkal 

rendelkező poliaszparagingsav-származékok szintézise állt, melyek 

felhasználhatók okuláris hatóanyag-leadás céljára. Tioltartalmú, 

oxidáció vagy tiol-diszulfid cserereakció hatására in situ gélesedő 

származékokat állítottam elő ofloxacin formulálására Ezen 

polimereket tovább módosítottam ciklodextrinnel a lipofil prednizolon 

oldatba vitelére. Hangsúlyt fektettem a polimerszármazékok kémiai 

szerkezetének és szol-gél átmenetének jellemzésére, valamint 

mukoadhéziós és hatóanyag-kioldódási kísérleteket is végeztem. 

Kationos poliaszpartamidokat állítottam elő, majd vizsgáltam a mucin 

glikoproteinnel kialakított mukoadhezív kölcsönhatásukat. Munkám 

utolsó részében egy enzimatikusan degradálható PASP hidrogél 

szintézisét, és makromolekulás hatóanyagok leadására való 

alkalmazhatóságát tárgyalom. 

2. Kísérleti rész 

2.1 Szintézis 

Tiolált poliaszparaginsav (PASP-SH) előállítása során 

poliszukcinimidet (PSI) ciszteaminnal módosítottam 

dimetilformamidban (DMF) N2 atmoszféra alatt. Ezután az el nem 

reagált szukcinimidgyűrűket aszparaginsav-egységekké hidrolizáltam 

NaOH 0.1 M-os vizes oldatával. Különböző módosítási arányú 

polimereket állítottam elő a poliszukcinimidhez adagolt ciszteamin 

mennyiségének 5-30% közötti változtatásával (XCEA-ad, névleges 

módosítási arány, az adagolt ciszteamin és a szukcinimid gyűrűk 

százalékos mólaránya). 
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Ciklodextrinnel módosított tiolált poliaszparaginsavat (PASP-SH-

CD) úgy állítottam elő, hogy a PSI-t először 6-deoxi-6-monoamino-β-

ciklodextrinnel (MAβCD) (XCD-ad = 1%) módosítottam DMF-ben 

dibutilamin deprotonálószer hozzáadásával. Ezután egy következő 

lépésben a polimert ciszteaminnal módosítottam (XCEA-ad = 10%) 

DMF-ben N2 atmoszféra alatt. Végül az el nem reagált 

szukcinimidgyűrűket aszparaginsav-egységekké hidrolizáltam pH = 8 

pufferben (1. ábra 2.). 

Védett tiolcsoportokkal rendelkező poliaszparaginsav (PASP-SS-

MNA) előállítása során a tiol oldalcsoportokra 6-merkaptonikotinsav 

védőcsoportokat vittem fel 6,6’-ditionikotinsavval végzett tiol-

diszulfid cserereakcióval. A tiolált PASP vizes oldatát (XCEA-ad = 5 %; 

10 % illetve 20 %) 6,6’-ditionikotisav 4x-es feleslegét tartalmazó 

pH = 8-as vizes oldathoz csepegtettem (1. ábra 1,3).  

Kationos poliaszpartamidokat, melyek elsőrendű (4-aminobutil, 

DAB), másodrendű (N-etil-2-aminoetil, EE) illetve harmadrendű 

(N,N-dimetil-2-aminoetil, DME) oldalcsoportokkal rendelkeznek, PSI 

és 1,4-diaminobután, N-etil-etiléndiamin illetve N,N-dimetil-

etiléndiamin DMF-ben végzett reakciójával állítottam elő. Az EE és 

DME esetén a reagensek 1,5x-es feleslegét alkalmaztam a szukcinimid 

gyűrűk anyagmennyiségéhez viszonyítva, míg a DAB esetén a PSI 

oldatát 1,4-diaminobután 5x-ös feleslegét tartalmazó oldatához 

csepegtettem, hogy a térhálósodást elkerüljem (1. ábra 4). 

PASP-FRFK hidrogélt PSI FRFK (fenilalanin-arginin-fenilalanin-

lizin) tetrapeptiddel történő térhálósításával, majd a kapott gél 

hidrolízisével állítottam elő. Az FRFK peptided szilárd fázisú 

peptidszintézissel, 2-klórtritil-klorid gyantán, Fmoc-kémiával, 

kapcsolószerként diizopropil-karbodiimidet illetve 1-

hidroxibenztriazolt alkalmazva állítottam elő. A PSI-t a peptiddel 

DMSO-s közegben térhálósítottam deprotonálószerként dibutilamint 

alkalmaztam, a peptid és a szukcinimid gyűrűk mólaránya 1:6 volt. A 

térhálósítás után az el nem reagált szukcinimid gyűrűket pH = 8 

pufferben elhidrolizáltam (1. ábra 5.). 
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Módosítatlan PASP-at, melyet a kísérletek során referenciaként 

alkalmaztam, poliszukcinimid 0.1 M NaOH-ban végzett hidrolízisével 

állítottam elő. 

 

 
1. ábra A vizsgált poliaszparaginsav-származékok szintézise. 
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2.2 Jellemzési módszerek 

Mágneses magrezonancia (NMR) mérések segítségével 

azonosítottam és jellemeztem az előállított polimereket (Bruker 

Avance 300 spektrométer, 300 MHz). 

A polimerek vizes oldatának gélesedését oszcillációs reológiával 

jellemeztem (Anton Paar Physica MCR301 reométer, kúp-lap 

elrendezés). A gélesedési reakciót a reométer lapján indítottam. A 

gélesedést PASP-SH esetén nátrium-bromát általi oxidációval idéztem 

elő, a PASP-SS-MNA esetén pedig PASP-SH oldat hozzáadásával. A 

dinamikus moduluszokban bekövetkező változást oszcillációs 

módban, állandó deformáció és frekvencia mellett követtem. 20 perc 

elteltével a képződött gélek frekvenciafüggő moduluszát is mértem.  

A fázisoldhatósági vizsgálat során a MAβCD illetve PASP-SH10-

CD1 vizes oldatához feleslegben adtam prednizolont, majd a 

szuszpenziókat az egyensúly beálltáig rázattam. A fázisok elválasztása 

után mértem a felülúszók abszorbanciaspektrumát UV-Vis 

spektrofotométerrel (Agilent Cary 60). Háttérként a megfelelő 

koncentrációjú MAβCD illetve PASP-SH10-CD1 oldatokat 

használtam. 

A kationos poliaszpartamidok és a mucin között kialakuló 

kölcsönhatásokat turbidimetriás titrálással vizsgáltam. A polimerek 

oldatait lépésenként adtam mucin vizes diszperziójához egy 

küvettában, majd mértem a minták turbiditását (látszólagos 

abszorbanciáját) UV-Vis spektrofotométerrel 500 nm-en. Az elegyek 

részecskeméret-eloszlását dinamikus fényszóródásméréssel 

vizsgáltam (Malvern Nano-ZS Zetasizer). 

A PASP-SS-MNA gélek duzzadáskinetikájának mérése során a 

preparatív állapotban lévő géleket PBS oldatba helyeztem, majd 

bizonyos időközönként mértem a tömegüket. A gélek relatív 

duzzadását a preparatív állapotban mért tömeghez viszonyítva adtam 

meg.  

A PASP-FRFK gél tripszin általi degradációját gravimetriás 

módszerrel követtem. Az előzőleg PBS oldatban duzzasztott gélt 
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tripszinoldatba helyeztem, majd meghatározott időközönként mértem 

a tömegét. A tömegváltozást a gél kezdeti, PBS-ben duzzasztott 

egyensúlyi tömegéhez viszonyítva adtam meg. 

Ofloxacin illetve prednizolon in situ térhálósított gélekből történő 

kioldódásának kinetikáját függőleges Franz diffúziós cellában 

vizsgáltam (Hanson Microette Plus TM). Hatóanyagot tartalmazó 

prekurzor polimer oldatot használtam donorfázisként, a gélesítést a 

Porafilm diffúziós membránon iniciáltam. A PBS akceptorfázisból 

meghatározott időközönként automatikus mintavételezés és a PBS 

pótlása történt. A kioldódott hatóanyag mennyiségét UV-Vis 

spektrofotométerrel mértem (Thermo Scientific Evolution 201). A 

kioldódási kísérletek T = 35 °C-on zajlottak. 

FITC-dextrán (fluoreszcein-izotiocianáttal módosított dextrán) 

modellhatóanyag PASP-FRFK gélből történő kioldódásának 

vizsgálatához az FITC-dextránt a gélbe a térhálósítási reakció előtt 

vittem be. A kioldódott FITC-dextrán mennyiségét tripszin 

jelenlétében illetve hiányában fluorimetriásan határoztam meg 

(PerkinElmer LS 50 B).  
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3. Eredmények 

3.1 Tiolált poliaszparaginsav gélesedése és mukoadhéziója 

Munkám első részében tiolált poliaszparaginsav (PASP-SH) 

szintézisét és in situ gélesedő, mukoadhezív, okuláris hatóanyag-leadó 

rendszerként való alkalmazhatóságát vizsgáltam. Különböző, 

kontrollált módosítási arányú PASP-SH polimereket állítottam elő (a 

polimer összes ismétlődő egységéhez viszonyítva 30% tioltartalomig, 

kb. 1600 µmol SH/g polimer), a tiolcsoportok szintézis során 

bekövetkező oxidációját jórészt elkerülve. A polimerek alacsony 

viszkozitású vizes oldata oxidációindukált szol-gél átmenetet mutat a 

tiolcsportok diszulfidhidakká történő oxidációjának köszönhetően. A 

gélek gélesedési ideje és merevsége a tioltartalommal befolyásolható. 

A tioltartalom növekedésével a gélesedési idő rövidebb, a kialakuló 

gél merevsége nagyobb (2. ábra). Minden esetben kohezív, a kémiai 

gélekre jellemzően frekvenciafüggetlen tárolási modulusszal 

rendelkező gélek alakultak ki.  
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2. ábra Tiolált poliaszparaginsav-származékok gélesedési ideje és a 

kialakuló gélek tárolási modulusza a tioltartalom függvényében. 

(cpolimer = 10 m/m%, cNaBrO3 = 0.1 M, pH = 7.4 PBS oldatban). 

A tiolált polimerek sertés conjuntiva-n jelentős mukoadhéziót 

mutattak. A szakítótesztek szerint a PASP tiolcsportokkal való 

módosítása növeli az adhéziós munkát, és a növekvő tioltartalom 

növekvő adhéziós erőt eredményez köszönhetően a kialakuló kohezív 
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polimer térhálónak. A gélek a bezárt ofloxacin hatóanyagot elnyújtott 

kioldódási kinetikával adták le a hagyományos oldatos 

formulációhoz képest (3. ábra). 
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3. ábra Ofloxacin kioldódása tiolált poliaszparaginsav hidrogélekből 

(XCEA-ad = 10%; 20%; illetve 30%, tiol módosítási arány, 

cpolimer = 10 m/m%, cofloxacin = 3 mg/ml, cNaBrO3 = 0.1 M, pH = 7.4 

PBS-ben, Referencia: 3 mg/ml ofloxacin pH = 7.4 PBS-ben). 

 

3.2 Ciklodextrinnel módosított tiolált poliaszparaginsav 

prednizolon oldhatóságának javítására 

A lipofil hatóanyagok, például a prednizolon oldhatósága 

jelentősen javítható ciklodextrin inklúziós komplex kialakításával. 

Ezek előnyeit az in situ gélesíthető mukoadhezív formulációkkal 

kombinálhatók, ehhez tiolált poliaszparaginsavat 6-deoxi-6-

monoamino-β-ciklodextrinnel funkcionalizáltam. A ciklodextrinnel 

módosított tiolált poliaszparaginsav (PASP-SH10.CD1) az ismétlődő 

egységeinek 0,75%-án tartalmazott ciklodextrin egységeket. A 

polimer segítségével a prednizolon hatékonyan oldatba vihető volt, a 

képződő inklúziós komplex stabilitási állandója nem különbözött 

jelentősen a kismolekulás MAβCD-étől (4. ábra).  
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4. ábra Prednizolon fázisoldhatósági görbéje MAβCD-vel illetve 

PASP-SH10-CD1 polimerrel.  

Röntgendiffrakciós mérés segítségével megállapítható volt, hogy 

a polimerrel alkotott inklúziós komplex kialakulásának köszönhetően 

a prednizolon sikeresen amorfizálható. A polimer megőrizte in situ 

gélesíthetőségét, a kohezív gélmátrixnak és a ciklodextrin kémiai 

immobilizálásnak köszönhetően a prednizolon elnyújtott kioldódása 

érhető el (5. ábra). 
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5. ábra Prednizolon kioldódása PASP-SH10-CD1 hidrogélből 

(cpolymer = 10 m/m%, cprednizolon = 0.1 m/m%, cNaBrO3 = 0.1 M pH = 7.4 

PBS-ben, Referencia: 0.1 m/m% prednizolon pH = 7.4 PBS-ben). 
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3.3 Védett tiolcsoportokkal rendelkező poliaszparaginsav-alapú 

in situ gélesíthető kétkomponensű formuláció 

A következő lépésben a tiolált PASP tiol oldalcsportjait 6-

merkaptonikotinsav (MNA) védő- és egyben aktiválócsoporttal láttam 

el. Ezen védett oldalcsoportok képesek diszulfidkötések kialakítására 

szabad tiolokkal gyors tiol-diszulfid cserereakcióban oxidálószer 

hozzáadása nélkül. A reakció lejátszódik a mucin tiolcsoportjaival is, 

mely mukoadhezív tulajdonságot jelez. A PASP-SS-MNA 

felhasználható in situ gélesedő kétkomponensű okuláris hatóanyag-

leadó rendszerként, hiszen vizes oldata merev, kohezív kémiai géleket 

alkot PASP-SH hozzáadásának hatására egyéb reagens hozzáadása 

nélkül. A gélesedési kísérleteket három különböző mennyiségű 

konjugált MNA-t (242, 341 and 530 µmol/g) tartalmazó PASP-SS-

MNA-val végeztem, melyekhez 178 illetve 545 µmol/g tiolcsoportot 

tartalmazó PASP-SH oldatát adtam. A polimerek módosítási aránya 

jelentősen befolyásolta a géledési időt és a gélek mechanikai 

tulajdonságait (6. ábra). Megállapítottam, hogy azok a gélek, melyek 

nem tartalmaztak a gélesedés után maradó tiolcsoportokat (MNA:SH 

mólarány > 1) stabilak, és elérik egyensúlyi duzzadásfokukat 

fiziológiás pH-n (7a ábra), míg szabad tiolok jelenléte a gélekben 

(MNA:SH mólarány < 1) azok feloldódását okozza tiol-diszulfid 

cserereakciók sorozatának köszönhetően (7b ábra). A PASP-SS-MNA 

és PASP-SH polimerek és a 6-merkaptonikotinsav nem bizonyultak 

citotoxikusnak MDCK sejtvonalon végzett vizsgálat alapján. A 

kohezív gélmátrix biztosította az ofloxacin elnyújtott kioldódását az 

oldatos formulációhoz képest. 
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6. ábra PASP-SS-MNA és PASP-SH vizes oldatainak elegyítésével 

előállított gélek gélesedési ideje és tárolási modulusza (a) MNA:SH 

mólarány > 1 illetve (b) MNA:SH mólarány < 1 esetén az MNA 

tartalom függvényében (cpolimer = 10 m/m%, pH = 7.4 PBS). 

 

 

a) 

b) 
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7. ábra PASP-SS-MNA és PASP-SH vizes oldatainak elegyítésével 

előállított gélek duzzadáskinetikája pH = 7.4 PBS oldatban. (a) 

MNA:SH mólarány > 1 illetve (b) MNA:SH molar ratio < 1. 

(MNAxSHy: hidrogél, melyet olyan PASP-SS-MNA illetve PASP-SH 

10 m/m%-os vizes oldatainak keverésével állítottam elő, melyek x 

illetve y µmol/g MNA-t illetve tiolcsoportot tartalmaztak.)  

 

3.4 Kationos poliaszpartamidok és mucin kölcsönhatása a kolloid 

mérettartományban 

A polimerek mukoadhezív tulajdonságait – a kovalens 

diszulfidhidak mellett – a polimerek mucinnal kialakított másodrendű 

kötései határozzák meg. A kölcsönhatások mélyebb megértésének 

a) 

b) 
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érdekében három különböző kationos poliaszparatamidot állítottam 

elő, melyek oldalláncaikban első- (DAB), másod- (EE), illetve 

harmadrendű (DME) amincsoportokat tartalmaztak. A polimerek 

mucin kolloid diszperziójával kialakított kölcsönhatását 

poliaszparaginsavval és kitozánnal összehasonlítva vizsgáltam. A 

turbidimetriás titrálás eredménye szerint a kationos 

poliaszparatamidok és a kitozán kölcsönhatásra lépnek a mucinnal, a 

mucin részecskéinek aggregációját, majd dezaggregációját okozzák a 

polimer/mucin tömegarány függvényében (8. ábra). A jelenség 

elsősorban a kialakuló elektrosztatikus kölcsönhatásoknak 

köszönhető, hiszen nátrium-klorid hozzádásával az aggregátumok 

megszüntethetők. A legerősebb, kitozánnal összemérhető 

kölcsönhatást az elsőrendű amincsoportokat tartalmazó polimer esetén 

figyeltem meg. 
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8. ábra 1 g/l mucindiszperzió turbidimetriás titrálása 2 g/l DAB-bal, 

EE-vel, DME-vel, kitozánnal, illetve PASP-pal. 

A dinamikus fényszórásmérés megerősítette, hogy a mucinrészecskék 

aggregálódnak a poliaszpartamidok jelenlétében, melyet 

dezaggregálódás követ nagyobb polimer/mucin tömegarány esetén (9. 

ábra). A zéta potenciál mérés során a kezdetben negatív felületi töltésű 

mucinrészecskék áttöltését figyeltem meg a kationos 

poliaszpartamidok hozzáadásának hatására.  
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9. ábra Mucindiszperzió méreteloszlásának változása DME 

hozzáadásának hatására. 

 

3.5 Enzimatikusan degradálható keresztkötésekkel rendelkező 

poliaszparaginsav hidrogél 

Munkám utolsó részében egy enzimatikusan degradálható (gél-szol 

átmenetet mutató) PASP hidrogélt vizsgáltam. A tripszin által 

degradálható, kizárólag aminosavakból álló gélt úgy állítottam elő, 

hogy a PSI-t az FRFK tetrapeptiddel térhálósítottam, mely az R és F 

aminosavegységei között tripszinspecifikus hasítási helyet tartalmaz. 

Az előállított gél merev, alaktartó, kb. 3 kPa-os frekcvenciafüggelen 

tárolási modulusszal rendelkezik, PBS-ben duzzasztva stabil, eléri 

egyensúlyi duzzadásfokát. Tripszin jelenlétében a gél degradálódott, 

míg a referenciagél (cisztaminnal térhálósított PASP – PASP-CA) nem 

változott (10. ábra) . 
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10. ábra (a) Hidrogél minták tömegváltozása az idő föggvényében: 

PASP-FRFK gél tripszinoldatban, PASP-FRFK gél tripszin nélkül, 

illetve PASP-CA gél tripszinoldatban (b) PASP-FRFK gél 

degradációja 2 mg/ml tripszint tartalmazó PBS oldatban. 

Sem a polimer sem a keresztkötő nem mutatkozott citotoxikusnak 

illetve citosztatikus hatásúnak HepG2 sejtvonalon végzett in vitro 

tesztekben. A gélbe zárt makromolekulás modellhatóanyag tripszin 

jelenlétében elnyújtott kinetikával oldódott ki a gél degradációja miatt, 

míg tripszint nem tartalmazó oldatban a gélmátrix akadályozta a 

molekula kioldódását (11. ábra). 

b) 

a) 
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11. ábra FITC-dextrán makromolekulás modellhatóanyag 

kioldódása: PASP-FRFK gél tripszinoldatban, PASP- FRFK gél 

tripszin nélkül, illetve PASP-CA gél tripszinoldatban. 
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4. Új tudományos eredmények 

1. Új szintézismódszert dolgoztam ki oldalláncaiban tiolcsoportot 

tartalmazó poliaszparaginsav előállítására, melynek segítségével a 

tiolok szintézis közbeni oxidációja elkerülhető. A módszer 

segítségével kontrollált módon, különböző mértékben tiolált 

polimerszármazékok állíthatók elő, és a szakirodalomban 

leírtakhoz képest kiemelkedően magas tioltartalom érhető el. A 

szerkezetigazolás során az ismétlődő egységeket azonosítottam, és 

kimutattam, hogy a szintézismódszerrel a tiolcsoportok oxidációja 

jórészt elkerülhető volt. A tiolált polimerek vizes oldatai oxidáció 

hatására szol-gél átmenetet mutatnak. Megmutattam, hogy a 

géledési idő rövidül, valamint a gélek merevsége nő a polimer 

tioltartalmának növekedésével. Bizonyítottam, hogy a tiolálás 

növeli a polimerek sertés conjunctiva-n mért adhéziós munkáját és 

erejét köszönhetően a kohezív gélmátrix kialakulásának. [1] 

2. Sikeresen állítottam elő tiolcsoportokkal és β-ciklodextrin 

egységekkel egyidejűleg módosított poliaszparaginsav-

származékot. Bizonyítottam, hogy a polimer képes inklúziós 

komplexet alkotni lipofil hatóanyagokkal, például prednizolonnal, 

és a komplex stabilitási állandója nem különbözik jelentősen a 

kismolekulás β-ciklodextrin esetén mért stabilitási állandótól. A β-

ciklodextrin oldalláncok nem gátolták a polimer szol-gél átmenetét. 

[2] 

3. Szintézismódszert dolgoztam ki tiolált poliaszparaginsav 

tiolcsoportjainak merkaptonikotinsav védőcsoporttal történő 

ellátására. Bizonyítottam, hogy a polimer tiol-diszulfid 

cserereakcióval kovalens kötést alakít ki a mucinfehérjével. 

Megmutattam, hogy a védett tiolokkal rendelkező 

poliaszparaginsav vizes oldata szabad tiolokat tartalmazó 

származék vizes oldatával kohezív kémiai géleket alkot bármely 

egyéb reagens hozzáadása nélkül. Megállapítottam, hogy a védett 

alegységeket feleslegben tartalmazó gélek fiziológiás pH-n stabilak 

és elérik egyensúlyi duzzadásfokukat, míg a szabad tiolt feleslegben 

tartalmazók tiol-diszulfid cserereakció következtében feloldódnak. 
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[3] Bizonyítottam, hogy diszulfidokkal térhálósított 

poliaszparaginsav gélmátrixba ofloxacin hatóanyag zárható, a 

hatóanyag a gélből elnyújtott kinetikával oldódik ki, mely a 

Korsmeyer-Peppas modellel leírható. A modell illesztett 

paraméterei a mátrix térhálópontjainak mennyiségétől függetlenek. 

[1,3]. 

4. Megállapítottam, hogy kationos oldalláncú poliaszpartamidok 

adagolásának hatására mucinfehérje vizes diszperziójában a 

mucinrészecskék aggregátumai jönnek létre a polimer hídképző 

hatásának köszönhetően. A polimert feleslegben adagolva 

dezaggregáció következik be, ennek során a polimerhidak 

megszűnnek, és a mucinrészecskéket a makromolekulák teljesen 

bevonják. Bizonyítottam, hogy a jelenségért elsősorban a pozitív 

töltésű oldalcsoportok és a nettó negatív töltésű mucinrészecskék 

között kialakuló elektrosztatikus kölcsönhatás a felelős. A 

legerősebb kölcsönhatást az elsőrendű amin oldalcsoportokkal 

rendelkező poliaszpartamid esetén figyeltem meg. [4] 

5. Szintézismódszert dolgoztam ki kizárólag aminosav egységekből 

álló, tetrapeptiddel térhálósított poliaszparaginsav hidrogél 

előállítására. A tripszinre jellemző hasítási helyet tartalmazó 

tetrapeptiddel térhálósított gél tripszin jelenlétében feloldódott, 

azaz a keresztkötő peptid szekvenciájának helyes megválasztásával 

a gél enzimspecifikus degradációja érhető el. [5] 
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5. Az elért eredmények alkalmazása 

A tiolált poliaszparaginsav-származékok alkalmazhatók okuláris 

gyógyszerformák segédanyagaként. Ezen in situ gélesedő polimerek 

kis viszkozitású vizes oldatai a szemcseppekhez hasonlóan a hatás 

helyére juttathatók, majd a gélesedés során gyorsan megnövekedő 

viszkozitás, és a kialakuló polimer térháló, kiegészülve a mukoadhezív 

tulajdonságokkal, biztosítják, hogy a gél hosszú ideig a hatás helyén 

maradjon, mely a hatóanyag hatékonyabb felszívódását teszi lehetővé. 

A polimerek hidrofil és lipofil hatóanyagok formulálására egyaránt 

alkalmassá tehetők.  

A kationos poliaszpartamidok erős kölcsönhatásokat képesek 

kialakítani mucinnal a kolloid mérettartományban, ezért megvan 

annak a lehetősége, hogy mukoadhezív segédanyagokként 

alkalmazhatóak legyenek. Ahhoz, hogy makroszkopikusan is 

mukoadhezív tulajdonságokkal rendelkező anyagok legyenek 

előállíthatók, további származékképzés, magasabb molekulatömeg, 

illetve megfelelő térhálósítási módszer lehet szükséges. Az 

alkalmazott kolloidkémiai módszerek hasznos eszközök a 

mukoadhezív kölcsönhatások vizsgálatára a szintetikus mukoadhezív 

anyagok fejlesztésének korai szakaszában.  

Az enzimérzékeny PASP gél olyan kihívásokra adhat választ, 

amikor egy specifikus és szelektív biológiai ingerre van szükség az 

anyagi válasz kiváltásához. A bemutatott szintézismódszer alkalmas 

bármely proteáz enzim általi degradációra specifikus PASP hidrogélek 

előállítására, mely tulajdonság kiaknázható a szabályozott hatóanyag-

leadásban illetve mesterséges szövettenyésztésben.  
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