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1. Bevezetés  

Az orvoslás az emberiség kezdete óta kiemelt szerepet tölt be 

életünkben, már az ókori görög és egyiptomi kultúrában is módszere-

sen kutatták a test hanyatlásának ellenszerét. A modern orvostudo-

mány vívmányainak köszönhetően mára a világon átlagosan 73 évre 

sikerült kitolni a várható élettartamot1. Az előrejelzések szerint az el-

következő 30 évben az orvosi szektor fő területei közé fog tartozni a 

terméketlenség kezelése, főleg idősebb nőknél, az aktív életévek szá-

mának növelése, illetve protézisek és donorszervek fejlesztése új, 

funkcionális és fejlett anyagokból, amelyeket a szövetregenerációban 

is alkalmazhatnak2,3. 

Mindezen célok eléréshez elengedhetetlen polimerek haszná-

lata. Azon előnyeik, hogy sterilek, könnyen kezelhetők és feldolgoz-

hatók, valamint, hogy általában természetes antimikrobiális tulajdon-

ságokkal rendelkeznek, tökéletessé tették őket arra, hogy protéziseket, 

csöveket, katétereket, implantátumokat, kesztyűket, csomagolóanya-

got stb. állítsanak elő belőlük. Az orvostudomány fejlődésével azon-

ban újabb alkalmazási területek jelennek meg, mint a hatóanyagleadó 

rendszerek fejlesztése, mesterséges szövettenyésztés, sebfedés, ideig-

lenes implantátumok stb. Ahhoz, hogy az ezen területek által megkí-

vánt követelményeket kielégítsék, különleges polimerekre van szük-

ség, a növekvő társadalmi és környezeti nyomással pedig az eddigi 

megoldásainkat is újra kell gondolnunk. Mindezekre a problémákra a 

bioalapú és/vagy biodegradálható polimerek a természetes polimerek-

kel együtt, jó megoldást jelenthetnek. 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Ve-

gyészmérnöki és Biomérnöki Karán, azon belül is a Fizikai Kémia és 

                                                 
1 Life expectancy at birth (years) WHO GHO Indicators (2022) 

https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/life-ex-

pectancy-at-birth-(years) 
2 Bánlaki, D. S. Tíz dolog a család jövőjéről (nahát, jelenétől) Forbes 9 (6) 

104. (2021) 
3 Topolay, G. Disznóvágásból medtech startup Forbes 9 124. (2021) 
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Anyagtudomány Tanszéken működő Műanyag- és Gumiipari labora-

tórium a Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Természettudományi Kuta-

tóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézetében működő Polimer-

kémia és Polimerfizika Kutatócsoporttal együtt már jelentős tapaszta-

latot szerzett a biopolimerek, azok módosítása és orvosi alkalmazása 

területén. Jelen PhD munka keretein belül, építve a korábbi eredmé-

nyekre, az orvosi szektor különböző területei számára fejlesztettünk 

további anyagokat. 

2. Irodalmi háttér 

 A mesterséges szövettenyésztés egy olyan komplex terület, 

amelynek fő célja, hogy a sérült szöveteket pótolja4. Ez az interdisz-

ciplináris tudományterület a biokémia, a sejttechnológia és az anyag-

tudomány ismereteit ötvözi5. A vázanyagok elsődleges feladata, hogy 

biztosítsák az egyensúlyt az ideiglenes mechanikai stabilitás és az 

anyagszállítás között, ezáltal elősegítve a test transzportfolyamatait és 

a szövetek gyógyulását6. A vázanyag csupán egy ideiglenes támasz, 

amely a sejtek szaporodását segíti elő. Egy vázanyagnak számos kö-

vetelménynek kell megfelelnie7. Biokompatibilis anyagokból kell áll-

nia, és a felületnek érdesnek kell lennie, hogy megtapadjanak rajta a 

sejtek. Stabil biológiai határfelülettel kell rendelkezniük, vagyis a váz-

anyagnak és a szövetnek seb képzése nélkül kell egymáshoz kötőd-

niük. Megfelelő porozitással és pórusméretekkel kell rendelkeznie, és 

                                                 
4 Beeson, W., Woods, E., Agha, R. Tissue engineering, regenerative medicine, 

and rejuvenation in 2010: the role of adipose-derived stem cells Facial Plast 

Surg 27 378. (2011) 
5 Abdal-hay, A., Sheikh, F.A., Gómez-Cerezo, N., Alneairi, A., Luqman, M., 

Pant, H.R., Ivanovski, S. A review of protein adsorption and bioactivity char-

acteristics of poly-ε-caprolactone scaffolds in regenerative medicine Eur 

Polym J 162 110892. (2022) 
6 Alonzo, M., Primo, F.A., Kumar, S.A., Mudloff, J.A., Dominguez, E., Fregoso, 

G., Ortiz, N., Weiss, W.M., Joddar, B. Bone tissue engineering techniques, 

advances and scaffolds for treatment of bone defects Curr Opin Biomed Eng 

17 100248. (2021) 
7 Dorozhkin, S.V. Calcium Orthophosphate (CaPO4) scaffolds for bone tissue 

engineering applications J Biotechnol Biomed Sci 1 25. (2018) 
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a támasztott szövethez hasonló mechanikai teljesítményt kell nyújta-

nia. Végül, de nem utolsósorban, a vázanyagnak képesnek kell lennie 

szabályozott lebomlásra, hogy a szövetgyógyulással párhuzamosan, 

annak ütemének megfelelően a friss szövet átvehesse a vázanyag fel-

adatait is. 

Az orvosi eszközök és módszerek fejlődésével a biopolimerek 

is egyre nagyobb figyelmet kaptak, főleg biokompatibilitásuk miatt. 

Ebből a szempontból a természetes polimerek a legmegfelelőbb jelöl-

tek, ugyanakkor gyenge mechanikai tulajdonságuk beárnyékolja ki-

emelkedő biológiai tulajdonságaikat. A szempontok és tulajdonságok 

összetettsége is hozzájárul ahhoz, hogy már számtalan anyagból ké-

szítettek orvosi eszközöket, és fejlesztenek mind a mai napig, hogy 

megtalálják azokat az anyagkombinációkat, amelyek minden követel-

ményt kielégítenek. Egy alapanyag kiválasztásához több tényezőt is 

figyelembe kell venni. A vázanyaggal szemben támasztott követelmé-

nyeken felül az anyagnak pl. könnyen feldolgozhatónak és könnyen 

méretnövelhetőnek kell lennie, hogy elősegítse a kereskedelmi forga-

lombahozatalt7. Maga az alkalmazási terület is döntő. Például egy csí-

pőízület igénybevétele már egy lépés során is a testtömeg többszöröse 

lehet8, míg a térdízületekre akár a testtömeg 4-8-szorosa is nehezülhet 

a mindennapi tevékenységek közben9,10. 

Jelenleg az orvoslásban a legjobb módszer, ha biopolimereket 

és természetes polimereket együtt alkalmaznak különböző terápiás 

anyagokkal. Ugyanakkor ennek kivitelezése nehézségekbe ütközik. 

Az anyagok kombinálása szükséges, még akkor is, ha sokszor nem 

elegyíthetők, és megfelelő módszerekkel javítani kell összeférhetősé-

güket.   

                                                 
8 Bachtar, F., Chen, X., Hisada, T. Finite element contact analysis of the hip joint 

Med Biol Eng Comput 44 643. (2006) 
9 Jilani, A., Bendjaballah, M.Z. Biomechanics of human tibio-femoral joint in 

axial rotation Knee 4 203. (1997) 
10 Kutzner, I., Heinlein, B., Graichen, F., Bender, A., Rohlmann, A., Halder, A., 

Beier, A., Bergmann, G. Loading of the knee joint during activities of daily 

living measured in vivo in five subjects J Biomech 43 164. (2010) 
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A vázanyagokkal kapcsolatos egyik legfőbb kérdés a feldolgoz-

hatóság és az ár. A biopolimerekkel, de leginkább a természetes poli-

merekkel nem könnyű dolgozni, rossz mechanikai és termikus stabi-

litásuk hátráltatja a nagyvolumenű gyártást. Éppen ezért, amint egy 

anyag jól teljesít laboratóriumi méretekben, meg kell vizsgálni a fel-

dolgozhatóságát, hogy biztosítsuk az anyag gyakorlati alkalmazható-

ságát. A vázanyagok kialakítása során a megfelelő alapanyag kidol-

gozása csupán az első lépés. Ezután még hozzá kell adni az alkalma-

zásnak megfelelő terápiás anyagokat. Mivel minden mindennel köl-

csönhat, így az alkalmazás körülményeit modellezve vizsgálni kell, 

hogyan viselkedik a rendszer, és az innen kapott információt vissza 

kell csatolni a tervezés folyamatába. 

Ez a terület bonyolult és összetett, nemcsak különböző tényező-

ket, hanem különböző tudományterületek eredményeit is figyelembe 

kell venni. Ezen értékezés fő célja, hogy elősegítse a funkcionális bi-

opolimerek fejlesztését az orvosbiológia számára az egész fejlesztési 

folyamat mentén. Az értekezésben majdnem minden, előbb felsorolt 

problémára kitekintünk anyagtudományi szemszögből. Mivel a terület 

tág, ezért minden fejezet csupán kismértékű betekintést nyújt az egyes 

specifikus kérdésekbe, és csak az abban meghatározott egyedi problé-

mákra javasol megoldást. Úgy gondoljuk, hogy ez a megközelítés 

nem von le a munka értékéből, csupán még inkább kiemeli a témate-

rület összetettségét és komplexitását. 

3. Kísérleti módszerek 

Az értekezés elkészülése során számos különböző polimert 

használtunk fel. A keverékek és kompozitok elkészítéséhez politejsa-

vat (PLA) használtunk, amihez erősítőanyagként keményítőt, ter-

moplasztikus keményítőt (TPS) és cukornádrostot adtunk. Kapcsoló-

anyagként maleinsav-anhidriddel ojtott politejsavat (MAPLA) alkal-

maztunk, amikor szükséges volt. A nanokompozit mátrixaként poli-

kaprolaktont (PCL) használtunk, az erősítőanyag pedig halloysite 

volt. A hatóanyagleadó rendszernél három mátrixot is alkalmaztunk: 

polivinil-alkoholt (PVA), polivinil-pirrolidont PVP, és hidroxipropil-
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metil-cellulózt (HPMC), amelyek mindegyike kereskedelmi forga-

lomban is kapható gyógyszerformulálási segédanyag. A polimerekbe 

vitt hatóanyag valzartán volt. 

Az összetétel és a minták előállítása minden anyagrendszer ese-

tében más volt. A keverékek, kompozitok és nanokompozitok eseté-

ben belső keveréssel, préseléssel vagy fröccsöntéssel állítottuk elő a 

mintákat az anyagnak és a vizsgált tulajdonságoknak megfelelően. A 

hatóanyag formulálása során újszerű módszerként elektrosztatikus 

szálképzést alkalmaztunk, hogy javítsuk a hatóanyag oldhatóságát.  

A minták mechanikai tulajdonságait szakító- és törővizsgála-

tokkal, valamint dinamikus mechanikai analízis segítségével jelle-

meztük (DMA). A helyi deformációs folyamatokat akusztikus emisz-

sziós méréssel követtük nyomon. A minták szerkezetét pásztázó elekt-

ronmikroszkóppal (SEM) vagy digitális optikai mikroszkóppal 

(DOM) vizsgáltuk a szükséges nagyítástól függően. A termikus tulaj-

donságokat differenciális pásztázó kalorimetriával (DSC) és ter-

mogravimetrikus analízissel (TGA) vizsgáltuk. A hatóanyag kioldó-

dását különböző pufferekben UV-Vis spektrofotométerrel követtük 

nyomon. A minták kémiai szerkezetét és összetételét Fourier-transz-

formációs infravörös spektroszkópiával (FTIR) és a PLA/TPS keve-

rékek esetében Raman-spektroszkópiával követtük nyomon.  

4. Eredmények  

Mivel a kutatómunkám széles területet fed le, és minden fejezet 

az orvosbiológia különböző kihívásaira ad válaszokat, ezért eredmé-

nyeimet az értekezés egyes fejezeteinek megfelelően mutatom be. 

Keményítő és cukornád rost természetes erősítőanyagok össze-

hasonlítása 

Politejsavból és két természetes erősítőanyagból, keményítőből 

és cukornádrostokból állítottunk elő biokompozitokat. Az összetevő-

ket kétcsigás extruderben homogenizáltuk, majd szabványszerinti 

szakítópróbatestek fröccsöntöttünk. A mechanikai tulajdonságokat 
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szakító és törővizsgálatokkal jellemeztük, a szerkezetet pásztázó 

elektronmikroszkóppal. A határfelületi kölcsönhatások erősségét mo-

dellszámításokkal becsültük, a helyi deformációs folyamatokat akusz-

tikus emissziós mérésekkel követtük nyomon.  

Az eredmények alapján a két erősítőanyag másképp befolyá-

solja a tulajdonságokat. A határfelületi kölcsönhatások erőssége és így 

az erősítés hasonló az erősítőanyagok hasonló kémiai szerkezete mi-

att. Viszonylag erős határfelületi kölcsönhatás alakul ki, ami miatt a 

kapcsolóanyag hatástalan. Az eltérő részecsketulajdonságok azonban 

jelentősen befolyásolják a helyi deformációs folyamatokat. A kemé-

nyítőszemcsék kisebb mérete nagyobb kompozitszilárdságot eredmé-

nyez, a cukornádrostok törése azonban a nagyobb energiaelnyelésen 

keresztül megnövekedett ütésállósághoz vezet. Habár környezeti ter-

helés szempontjából a két biokompozit hasonló, a cukornádrostok 

összteljesítménye alapján a velük készült kompozitok előnyösebbek, 

mint keményítőt tartalmazó társaik (1. ábra). 

 

1. ábra. A merevség és ütésállóság közti összefüggés keményítővel és cukornád-

rosttal erősített PLA kompozitok esetén. Az ellentétes hatások a helyi 

deformációs folyamatok eredményezik. Jelmagyarázat: (○,●) cukor-

nád, (□,■) keményítő; üres szimbólum MAPLA kapcsolóanyag nélkül, 

teli szimbólum MAPLA kapcsolóanyaggal. 
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Keményítő-acetát/PLA kompozitok 

A kísérletsorozatban organokatalitikus acetilezés PLA/kemé-

nyítő kompozitok mechanikai tulajdonságaira gyakorolt hatását vizs-

gáltuk. A kompozitokat nem módosított és nem lágyított kukoricake-

ményítőből és politejsavból készítettük.  

A poliszacharid bevitelével javult a merevség, a szilárdság ká-

rára. Az acetilezés nem javítja az összeférhetőséget, a szilárdságra hát-

rányosan hat. Ezt a hatást a MAPLA kapcsolóanyag hozzáadásával 

nem tudjuk kompenzálni, mivel a poliszacharidon nincsenek reaktív 

csoportok. Ugyanakkor különböző páratartalom mellett is stabilabb 

mechanikai tulajdonságok érhetők el, mivel a keményítő hidrofób mó-

dosítása révén csökken a kompozitok egyensúlyi vízfelvétele (2. 

ábra). 

 

2. ábra  Egyensúlyi vízfelvétel (Cs) a keményítőtartalo függvényében. Jelmagya-

rázat: PLA (○,●) módosítás nélküli keményítővel, (◇,◆) 2 órán keresz-

tül acetilezett keményítővel, (▽,▼) 4 órán keresztül acetilezett kemé-

nyítővel; üres jelölő MAPLA kapcsolóanyag nélkül, teli jelölő MAPLA 

kapcsolóanyaggal. 
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PLA/TPS keverékek szegregációja 

Két különböző glicerintartalmú PLA és TPS keveréket állítot-

tunk elő fröccsöntéssel. A mechanikai tulajdonságokat szakító és tö-

rővizsgálatokkal, a szerkezetet SEM, FTIR és Raman spektroszkópia 

segítségével vizsgáltuk, és meghatároztuk a vízfelvételt az idő függ-

vényében. Referenciaként préselt mintákat alkalmaztunk.  

A keverékek tulajdonságai széles tartományban változnak, 3,3 

és 1,0 GPa között változik a merevség, míg a szilárdság 54 és 22 MPa 

között. A TPS mennyiségét 0 és 50 wt% között változtattuk. Az ösz-

szetevők közötti gyenge kölcsönhatások miatt a keverékek szerkezete 

heterogén. A feldolgozási körülmények nem változtatják meg a tömb-

fázis tulajdonságait. A gyenge kölcsönhatások és az összetevők visz-

kozitásának nagy különbsége miatt a próbatestek felszínén egy héjré-

teg alakul ki.  

A héjréteget leginkább PLA alkotja, míg a magot többnyire TPS 

(3. ábra). A héjréteg vastagsága függ a feldolgozási technolóigától és 

a körülményektől; körülbelül 18 µm a fröccsöntött, míg 4,5 µm a pré-

selt minták esetén 50 wt% TPS mennyiségnél. A héjréteg kialakulása 

bizonyos alkalmazási területeken előnyös is lehet, mivel jelentősen 

csökkenti a vízfelvétel sebességét. 

 

3. ábra  PLA/TPS47 keverékek összetétele a próbatest felszínétől mérve. Az ösz-

szetételt Raman spektroszkópiával határoztuk meg. 
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PCL/halloysite nanokompozitok 

A homogenizálási technológia szerkezetre és tulajdonságokra 

gyakorolt hatásának vizsgálatára PCL/halloysite kompozitokat készí-

tettünk. A halloysite mennyiségeit 0 és 10 vol% között változtattuk, a 

homogenitást különböző közvetlen és közvetett módszerekkel jelle-

meztük. Az eredmények alapján az aggregáció mértéke függ a tech-

nológiától és a halloysite mennyiségétől; az aggregátumok száma és 

mérete nő a halloysite növekvő mennyiségével (4. ábra). A belső ke-

verés során homogénebb kompozitok jönnek létre, mint a porpréselés 

vagy a komponensek oldatban történő homogenizálása és filmöntés 

során.  

A homogenitás és az aggregáció mértéke határoz meg minden 

tulajdonságot, beleértve a funkcionális jellemzőket is. A polimer 

mechanikai tulajdonságai romlanak az aggregáció mértékének növe-

kedésével; a homogenitás a merevséget is befolyásolja. A szilárdság 

és deformálhatóság drasztikusan csökken, ha az aggregátumok mérete 

és száma nő. A homogenitást és a tulajdonságokat nemcsak a diszperz 

szerkezet, de a polimer fizikai állapota és kristályos szerkezete is be-

folyásolja. A töltőanyag jelenléte befolyásolja az elektrosztatikus 

szálképzéssel készített vázanyagok gyártását is. A töltőanyagok egy 

része kicsapódik a szálakból, míg egy másik része aggregátumokat 

képez, ezáltal nehezíti a szálak gyártását és rontja a tulajdonságokat. 

Az eredmények alapján a szálképzés egyszerűbb és a szálak minősége 

jobb lesz, ha az alapanyagot a szálképzés előtt ömledék állapotban ho-

mogenizáljuk. 
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4. ábra Az aggregátumok méreteloszlása a PCL/halloysite kompozitokban 

5 vol% töltőanyagtartalom mellett. A homogenizálási technológia ha-

tása. 

Elektrosztatikus szálképzés által javított hatóanyagleadás 

A valzartán oldhatóságának javítása érdekében, három vízold-

ható polimerből, HPMC, PVP, és PVA, a hatóanyagot tartalmazó szá-

lakat készítettünk. A szálkészítés körülményeit minden polimerre fi-

nomhangoltuk. A polimerek 20 wt% aktív hatóanyagot tartalmaztak. 

A hatóanyag amorf formában, homogénen oszlott el a szálakban. A 

hatóanyag jelenléte csupán kismértékben befolyásolta a szálképzés 

folyamatát, a szálátmérők mind a HPMC, mind a PVA esetében füg-

getlenek voltak a hatóanyag jelenlététől, míg a PVP esetében a ható-

anyag jelenlétében a szálátmérő megduplázódott.  

A hatóanyag bevitele a szálakba minden esetben javította a ha-

tóanyag oldhatóságát a tiszta hatóanyag oldhatóságához képest. A ha-

tóanyag oldhatósága önmagában nagyban függ a kioldó közeg pH-

jától, ez az érzékenység megmaradt a HPMC és PVP szálak esetében 

is; a hatóanyag leadását a valzartán oldhatósága határozta meg. 

Ugyanakkor a PVA szálak esetében az oldhatóság és a kioldódás se-

bessége gyakorlatilag független volt a pH-tól.  
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Az eltérő viselkedést a polimerek oldódási sebességével magya-

rázhatjuk, ami nagyobb a HPMC és a PVP esetén, míg kisebb a PVA 

esetén, mint a hatóanyag oldhatósága. A tiszta hatóanyag kioldódásá-

hoz viszonyított kioldódásbeli növekedés a hatóanyag amorf szerke-

zetével, jobb diszperziójával és a szálak nagyobb fajlagos felületével 

magyarázható. Minden tényezőt figyelembe véve az elektrosztatikus 

szálképzéssel készített hatóanyagleadó rendszerek kedvezőek; a PVA 

alkalmazása előnyösebb, mint a másik két polimeré (5. ábra). 

 

5. ábra  A valzartán kioldódási sebességének összehasonlítása különböző víz-

oldható polimerekből elektrosztatikus szálképzéssel készített szálak ese-

tében 1,2 pH-n. Jelmagyarázat: () valzartán, () HPMC, () PVA, 

() PVP. 
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5. Tézispontok 

1. Két természetes erősítőanyag, cukornádrost és keményítő, össze-

hasonlítása során megállapítottuk, hogy a mátrixszal való azonos 

kölcsönhatásuk ellenére különbözőképp befolyásolják a kompozi-

tok tulajdonságait. A keményítő kisebb részecskemérete nagyobb 

szilárdságot, míg a cukornádrostok törése nagyobb ütésállóságot 

eredményez. A kompozitok végső tulajdonságait a deformáció 

közben végbemenő lokális tönkremeneteli folyamatok határozzák 

meg, melyek a részecskemérettől és az erősítőanyagok saját tulaj-

donságaitól függenek (Fej. 2). 

2. A szakirodalomban fellelhető állításokkal szemben, kísérleti úton 

egyértelműen bizonyítottuk, hogy a keményítő acetilezése nem ja-

vítja a politejsav és keményítő összeférhetőségét. A módosítás 

csökkenti a felületi energiát és a kölcsönhatások erősségét, ezáltal 

határfelületi elváláshoz vezet és csökkenti a kompozit szilárdsá-

gát. Továbbá, az acetilezés hatására csökken a vízfelvétel és a 

kompozit tulajdonságainak nedvességre való érzékenysége 

(Fej. 3). 

3. Politejsav/termoplasztikus keményítő keverékek vizsgálata, mint 

új potenciális alapanyagok az orvosi szektor számára, megmu-

tatta, hogy az ipari gyakorlatban elterjedt feldolgozási technoló-

giák használata különleges szerkezetek kialakulását eredményez-

heti. Egyértelműen bebizonyítottuk, hogy a gyenge kölcsönhatá-

sok és az összetevők eltérő tulajdonságai miatt a keverék kompo-

nensei elválnak és héj/mag szerkezet jön létre, ahol a héjréteget 

főleg politejsav, míg a magot főleg termoplasztikus keményítő al-

kotja. Ez a szerkezet a gyakorlati alkalmazás számára még hasz-

nos is lehet, mivel a héjréteg csökkenti a vízfelvétel sebességét 

(Ref. 1).  
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4. A homogenizálási technológiák polikaprolakton/halloysite kom-

pozitok tulajdonságaira gyakorolt hatásának részletes vizsgálatá-

val bebizonyítottuk, hogy a technológia alapvető szerepet játszik 

a kompozitok homogenitásában és a tulajdonságaiban, így elekt-

rosztatikus szálképzéssel előállított szálak esetében a mintaelőké-

szítési eljárások vizsgálata indokolt. Az aggregátumok rontják a 

kompozitok tulajdonságait és még az elektrosztatikus szálképzést 

is befolyásolják, rontják a szálak minőségét. Egyértelműen bebi-

zonyítottuk, hogy az alkalmazási terület által megkövetelt, jó mi-

nőségű szálakat csak olyan anyagokból lehet előállítani, melyeket 

korábban ömledékállapotban homogenizáltunk (Ref. 2). 

5. Aktív komponenst, valzartánt, tartalmazó elektrosztatikus szál-

képzéssel előállított szálak gyártása során bizonyítottuk, hogy a 

hatóanyag szálakba történő bevitele előnyös, gyorsabb és megnö-

vekedett kioldódáshoz vezet a tiszta hatóanyaghoz képest. A kiol-

dódási jellemzők javultak a tiszta hatóanyaghoz képest, amit a ha-

tóanyag amorf szerkezetének, jobb eloszlásának és a szálak na-

gyobb fajlagos felületének köszönhetünk (Ref. 3). 

6. Három vízoldható polimerből elektrosztatikus szálképzéssel elő-

állított szálak hatóanyagleadási jellemzőinek összehasonlításával 

egyértelműen bemutattuk, hogy a polimerek tulajdonságai és a 

kölcsönhatások meghatározó szerepet játszanak a kioldódás kine-

tikájának és a leadott hatóanyag mennyiségének meghatározásá-

ban. A polimer és a hatóanyag relatív kioldódási sebessége a kiol-

dóközegben meghatározza a hatékonyságot és a pH függést; a 

poli(vinil-alkohol) lassabb oldhatósága miatt jobb hatóanyaghor-

dozó, mint a poli(vinil-pirrolidon) vagy a hidroxipropil-metil-cel-

lulóz (Ref. 3). 

7. Alkalmazási lehetőség 

Az itt bemutatott munka eredményei több szektor számára is 

hasznosíthatók. Először is általánosságban, az itt bemutatott eredmé-
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nyek tovább segíthetik a PLA és keményítő, a két leggyakoribb keres-

kedelmi forgalomban is kapható biopolimer, összeférhetőségének ja-

vítását, hogy még jobb tulajdonságú termékeket állíthassanak elő. Má-

sodszor, bebizonyítottuk, hogy a feldolgozási technológia végső tulaj-

donságokra gyakorolt hatása nem elhanyagolható, ami segítheti a bio-

alapú termékek méretnövelését és piacra vitelét az orvosi szektoron 

kívül a csomagoló-, feldolgozó, stb. iparágakban is. 

Ha az orvosi szektorra fókuszálunk, a nanokompozitok elekt-

rosztatikus szálképzése terén elért eredményeink új utakat nyithatnak 

meg az innovatív anyagok előállításában. A valzartán hatóanyag for-

mulálása és az oldhatóság és kioldódás mechanizmusának vizsgálata 

új formulálási technológiák kialakítását segíthetik elő, ami figyelembe 

veszi a hordozómátrix és a hatóanyag közötti kölcsönhatást és ezek 

hatását a kioldódás mechanizmusára. 
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