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1. Bevezetés 

A biológiai membránok, valamint a sejten belüli organellumok membránjának

foszfolipid tartalma igen változatos képet mutat. A különféle szövetekben és sejtekben

el forduló foszfolipidek aránya és azok lehetséges speciális feladatai már részben ismertek. A 

speciális membránfunkciók kialakulásában a környezetnek is meghatározó szerepe van. 

Felt n en megn tt a jelent sége a membránokat alkotó foszfolipidek fiziko-kémiai

tulajdonságai vizsgálatának, mióta beigazolódott, hogy a lipid összetétel meghatározó lehet a 

sejt és a sejtet károsító molekulák kölcsönhatásában. 

Az idegen molekulák által okozott membránmódosulások nyomon követése valódi 

sejtmembránokon, azok összetettsége miatt gyakorlatilag kivitelezhetetlen, de alkalmasan

megválasztott modellmembrán rendszerek segítségével az egyes komponensek szerepét 

tisztázhatjuk. Például megismerhetjük, hogy milyen szerepet játszik a sejtmembrán

foszfolipid összetétele, ha toxikus molekulákkal kerül kölcsönhatásba. Tapasztalatokat 

szerezhetünk, hogy az idegen molekulák milyen mértékben okoznak változásokat a különböz

foszfolipid összetétel  modellmembrán rendszereken. Az idegen molekulák által okozott 

fiziko-kémiai effektusok ismeretében következtetni tudunk a valós, biológiai membránokban

is esetlegesen fellép  káros, azaz toxikus hatásokra.

A Gram-negatív baktériumok küls  membránjának f  komponense a lipopoliszacharid

(LPS) vagy más néven endotoxin. Ez a molekula a baktérium felszínér l leválhat és - 

amfipatikus tulajdonságából adódóan - közvetlenül a gazdaszervezet sejtjeinek, vagy más

baktériumok membránjába ágyazódhat. Ezzel a kölcsönhatással drasztikusan megváltoztatja a 

membrán tulajdonságait, melynek következtében a sejt képtelen lesz fiziológiás feladatainak 

tökéletes ellátására. Az LPS biológiai membránokra kifejtett toxikus hatásának részletei nem 

ismertek, ezért ezen a területen kívántam új információkat szerezni modellmembránok

segítségével.

Munkámban az LPS molekulának humán és bakteriális sejtek membránjára kifejtett 

közvetlen hatását tanulmányoztam a biológiai rendszert megközelít  foszfolipid összetétel

liposzómákon, mint modellmembrán rendszereken. 
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2. Irodalmi összefoglaló 

2.1 Biológiai membránok

A biológiai membránok kulcsfontosságú struktúrákat alkotnak a sejtekben. A sejteket 

plazmamembrán határolja, ami alapvet  szerepet játszik abban, hogy a sejtek bels  összetétele

eltér a környezetük összetételét l, mivel átjárhatósági akadályt jelent a legtöbb molekula 

számára. Az eukarióta és prokarióta sejtek membránjának mind szerkezete, mind lipid 

összetétele jelent sen eltér [1]. 

A biológiai membránok alapvet  szerkezeti eleme a lipid kett sréteg, melyhez

különböz  membránkomponensek (pl. glikoproteinek, fehérjék, koleszterin) köt dhetnek. A 

lipideket és az egyéb membránalkotókat másodlagos kölcsönhatások tartják össze. A lipidek a

biológiai membrán alapvázát és - a legtöbb molekula számára- impermeábilis tulajdonságát

adják, még a membránfehérjék a specifikus tulajdonságokat biztosítják. Az utóbbiak 

membránba merül k (integráns), valamint a membrán felületéhez köt d  (perifériás) fehérjék

lehetnek [2]. A lipidek és fehérjék biomembránban való elrendez dését mutatja az 1. ábra. 

Glikoprotein

Hidrofób rész
Hidrofíl rész

Membránfehérje

1. ábra: A biológiai membrán Singer-Nicolson-féle háromdimenziós mozaikmodellje

A biológiai membránt alkotó lipidek kémiai jellemüket tekintve amfipatikus

molekulák. A poláros rész negatív töltés  vagy semleges lehet. Az utóbbi esetben a pozitív és 

a negatív töltés a molekula poláris szegmensén belül kiegyenlít dik. Az ilyen lipid

fejcsoportját ikerionosnak nevezik [3]. 

A biológiai membránok lipidjeinek leggyakoribb alkotóelemei a foszfolipidek. Az

alapvegyület a foszfatidsav, egy glicerin molekula két zsírsavval észteresítve, amihez még egy

foszforsav is kapcsolódik. A zsírsavak szénhidrogén lánca lehet telített vagy telítetlen. A 

telítetlen zsírsav általában egy vagy több cisz konformációjú kett s kötést tartalmaz, és emiatt
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a szénhidrogén lánca megtörik. A telített és a telítetlen zsírsav láncú foszfolipidek aránya a

lipid réteg szerkezetét és ezen keresztül a membrán fluiditást befolyásolja [4]. 

A biológiai membránok foszfolipid kett srétege nagyon dinamikus, folyadékkristályos

állapotban van. A folyadékkristályos állapotnak köszönhet en a membrán integráns fehérjéi

és lipidjei a membrán síkjában mobilisak. Ez az úgynevezett „fluid” jelleg nagymértékben

függ a lipidösszetételt l ami, elengedhetetlen a membránok biológiai feladatainak ellátásához 

[5].

A lipidek csak nagyon ritkán ugranak az egyik rétegb l a másikba. Az egyik rétegb l a

másikba való ugrást flip-flop-nak nevezzük, ami termodinamikailag nem kedvezményezett.

Egy lipid szomszédjával másodpercenként átlagosan 107-szer cserélnek helyet, ezzel egy

id ben a lipidek hossztengelyük körül forgó mozgást végeznek, továbbá a rétegnormálishoz

képest is megd lhetnek (2. ábra). 

laterális

flexió rotáció

flip-flop

2. ábra: A foszfolipid molekulák mozgása a membrán kett srétegben

A lipid kett s réteg tehát úgy viselkedik, mint egy kétdimenziós folyadék: a lipid 

molekulák a folyadék halmazállapotra jellemz  sebességgel szabadon diffundálnak és 

forognak, de csak az adott rétegben, vagyis mozgásuk kvázi síkirányú [6].

A legújabb kutatási eredmények alapján a Singer-Nicolson-féle membránmodell az 

úgynevezett fehérjetutajokkal egészíthet  ki, amelyek alatt membránfehérjéket és a hozzájuk

reverzibilisen kapcsolódó molekulákat (pl.:szénhidrátokat, glikoproteineket stb.) értjük [7]. 

Ezek az egymással dinamikus kapcsolatban lév  molekulák együtt maradva, tutajok módjára, 

laterális irányban úsznak a foszfolipidek alkotta kett sréteg  membránban. A molekulák 

dinamikus kölcsönhatásából következ en a tutajok mindig változó összetétel ek.

Elmozdulásuk általában valamilyen küls  hatásra következik be. Így a specifikus 

tulajdonságért felel s fehérjék eljuthatnak a sejtmembrán azon részére, ahol el tudják látni

feladatukat [8].
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A lipidösszetétel nagyon különböz  az él világban. Az eukarióta, így az eml s sejtek 

membránjainak összetétele igen változatos. A jelenlév  koleszterin mellett alapvet en

négyféle foszfolipid fordul el : els sorban foszfatidil-kolin (PC), mellette foszfatidil-szerin 

(PS), foszfatidil-etanolamin (PE) és szfingomielin (SM) [9]. 

Baktériumok membránjában a foszfolipidek mellett soha nem található koleszterin. A 

baktériumok citoplazma membránja kevésbé merev, mint más sejteké, mivel a mechanikai

stabilitást a membránt kívülr l határoló sejtfal biztosítja. A Gram-pozitív és Gram-negatív

baktériumok sejtfalának felépítése hasonló [10]. 

A Gram-negatív baktériumok bels  membránját egy kovalens keresztkötésekkel

összetartott peptidoglikán rész határolja a periplazmás térben. Kifelé haladva a peptidoglikán 

állományt pedig egy egyedi felépítés  küls  membrán veszi körül. A küls  membrán

meggátolja a nagyobb molekulák penetrációját, ez magyarázza a Gram-negatív baktériumok

közismert, számos antibiotikummal szemben tanúsított rezisztenciáját is. Az él világban

eddig ismert legaszimmetrikusabb összetétel  kett srétegr l van szó. A küls  membrán bels

fele foszfolipidekb l épül fel. A legküls  rétegben egy olyan molekula található csak, amely

sehol máshol nem fordul el  az él világban. Ez a molekula a lipopoliszacharid (LPS) [1]. A 

küls  membrán felszínét alkotó LPS molekulák, vagy más néven a baktériumok endotoxinjai,

amelyek a baktériumok antigén tulajdonságát hordozzák [11,12]. A Gram-negatív

baktériumok sejthártyájának felépítése a 3. ábrán látható. 

A küls  és a bels  membrán lipid összetétele jól definiált, bár er sen függ a környezeti 

hatásoktól is. Mindkét membrán f  foszfolipid komponense a foszfatidil-etanolamin (PE), 

amely akár 80 %-ban is el fordulhat. Emellett jelent s mennyiségben található negatív töltés

foszfatidil-glicerol (PG) és difoszfatidil-glicerol is [5]. Nyomokban megtalálható foszfatidsav 

(PA) is, mely a foszfolipidek bioszintézisének elengedhetetlen prekurzora [4,13,14]. A 

membránban ezen kívül mindig jelen vannak nem foszfolipid molekulák is, amely a lipidek

poláris fejcsoportjainak enzimes hidrolízisekor keletkeznek, és ennek következtében 

felhalmozódnak a membránban. Ezek a molekulák a diacil-glicerolok (DAG) [15-17]. A 

DAG-nak nagy biológiai jelent sége van, mivel ez a molekula a kulcselem transzmembrán

szignálok átvitelében, ezen kívül képes befolyásolni egyes membrán enzimek aktivitását is

[18,19].

Gram-pozitív baktériumok membrán felépítése kevésbé komplex, mint a Gram-

negatívaké. Citoplazma membránjuk egyszer  foszfolipid kett sréteg, amely nagy 

mennyiség  PG-t és származékait tartalmazza. Ezt a Gram-negatív baktériumokhoz hasonlóan 

egy peptidoglikán rész veszi körül kívülr l, melynek láncai közé teichuronsavak és 
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teichosavak épülnek be. Ez utóbbi molekulák felel sek a Gram-pozitív baktériumok antigén

tulajdonságaiért [10]. 

3. ábra: A Gram-negatív baktériumok sejthártyájának szerkezeti felépítése
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2.2 Modellmembránok 

A biológiai membránok általános szerkezeti sajátsága a lipid molekulák

önszervez déseként kialakult kett sréteg, mely sok más komponenssel is kiegészül. 

Összességében a biomembránok igen összetett, nagyszámú paraméterrel rendelkez

rendszerek. A nagyszámú paraméter egyidej  megfigyelése és hatásainak figyelembe vétele 

nem lehetséges, de „modell” rendszerek vizsgálata során olyan információkhoz juthatunk, 

amelyekkel a valós membrán kett srétegének tulajdonságaira következtethetünk [3, 20]. 

Amennyiben a foszfolipideket víz veszi körül, akkor általában olyan módon

rendez dnek, hogy a hidrofób részeik belülre kerülnek, a poláros részeik pedig a víz felé 

néznek, így alakul ki a kett sréteg. A lipid kett sréteg viselkedésének tanulmányozására

modellmembrán rendszereket használnak, melyek általában szintetikusan el állított lipidekb l

és vízb l állnak. Az el állítási módtól függ en a gyakorlatban kétféle modellmembrán-

rendszert használnak. Vezikulákat, amelyben a kett s réteg gömb alakot ölt, illetve planáris

kett srétegeket (Langmuir- Blodgett típusú film), ebben az esetben a makroszkópikus

kiterjedés  (a síkban dm2-es nagyságrend ) kett sréteg-víz alapperiódusú rendszer egymással

párhuzamosan ismétl dve helyezkedik el [21]. 

Az él  szervezet sejtmembránjait modellezhetjük liposzómákkal, mivel a liposzóma

valamint a biomembránok kett srétege azonos. A liposzómák olyan gömbszimmetrikus

alakzatok, amelyekben a víz és a foszfolipid kett sréteg váltakozó héjrendszert építenek ki. A 

foszfolipid és víz arányától függ en a gömbszimmetrikus alakzatoknak kétféle formája ismert

[21, 22].

1. Ha a foszfolipid koncentrációja kicsi (0,001 m/m % alatt marad), akkor kevés 

számú (1-5) kett srétegb l felépül , közel gömbszimmetrikus alakzatok keletkeznek. A 

vezikulák önként képz dnek, de kialakulásukat meggyorsíthatjuk ultrahangos fürd

alkalmazásával vagy egy másik lehet ség a résen való átjuttatás, buborékoltatás. A kezelés 

után létrejöv  forma és méreteloszlás nem stabil, id vel változik, aggregálódik, és többréteg

vezikulákká alakul. 

2. Ha a foszfolipid koncentrációja nagy (az el bbi határérték feletti, > 0,001 m/m %), 

akkor egy sokréteg , stabil, szintén közel gömbszimmetrikus alakzat jön létre, amelyet

sokréteg  vezikuláknak vagy liposzómáknak hívnak. A rétegek száma 20-500 között 

változhat. A liposzómákban úgy veszik körbe egymást a kett sréteg  lipid és a víz rétegek, 

mint a hagyma héjai, amelyek egymásra hajlanak. Ezért nevezik a liposzómák reális 
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szerkezetét leíró modellt hagymamodellnek. Egy idealizált szabályos liposzóma bels

szerkezetét a 4. ábra mutat be. 

4. ábra: Egy idealizált liposzóma centroszimmetrikus szerkeze 
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2.3 A lipidek önszervez dése

Különböz  biológiailag releváns foszfolipidek felhasználásával egyszer

modellmembránokat kaphatunk. A lipidek jó keveredési tulajdonsága, vagy ennek ellenkez je

visszavezethet  a fejcsoportok természetére és a lipidek molekuláris geometriájára.

Geometriailag hengeres alakúak azok a telített zsírsavlánccal rendelkez  lipidek, melyek

poláris fejcsoportjának keresztmetszeti területe megegyezik az apoláris szénhidrogén lánc 

régió keresztmetszeti területével (röviden méretével). Ilyen molekulák például a PG és az 

eml sök plazmamembrán lipidjei, a PC és a SM. Ezek az ún. „kett sréteg lipidek”, azaz 

alakjukból következ en vizes közegben spontán módon kett s réteg , lamelláris szerkezetet

formálnak. Ezzel ellentétben azok a molekulák, mint például a PE, a PA és a DPG, melyeknek 

a fejcsoport átmér je kisebb, mint a zsírsavlánc régióé, így geometriailag egy csonka kúphoz 

hasonlítanak. Ezek a lipidek, lamelláris helyett nagyobb görbület  ún. inverz struktúrát 

vesznek fel, melyek lehetnek hexagonális (HII) vagy köbös (Q) lipid szerkezetek [23-25]. 

Ebb l a tulajdonságból adódóan „nem kett sréteg” lipideknek is nevezik ket [5]. Az ilyen 

csonka kúp geometriájú lipidek vízben formálhatnak inverz struktúrákat, melyek kialakulása 

er sen függ a vizes közeg fiziko-kémiai tulajdonságától (pl.: ioner sség, pH, koncentráció) 

[26]. Amennyiben a lipidek fejcsoport átmér je nagyobb, mint a szénlánc régióé, akkor 

poláris oldószerben diszpergálva ezen molekulákat, általában hexagonális (HI) struktúra

kialakulása várható. A lipid/víz rendszerekben el forduló szerkezetek (a köbös struktúra 

kivételével, mely a kés bbiekben részletesebb bemutatásra kerül) az 5. ábrán láthatók. 

A foszfolipidek speciális fizikai jellemzése, azaz a szénhidrogén lánc rész és a 

fejcsoport keresztmetszeti területének, ebb l következ en a kialakult mikrostruktúra

szerkezetének ismerete nagyon fontos ahhoz, hogy pontos következtetéseket vonhassunk le a 

valódi membránokban is kialakuló mikrodomének funkciójával kapcsolatban. Tágabb 

értelemben a valós membránok e tulajdonságán alapuló m ködési mechanizmusát illet en

[27].

A biológiai membránok képesek szabályozni a foszfolipid összetételüket, azaz a 

„kett sréteg” és „nem kett sréteg” lipidek arányát úgy, hogy az éppen a lamelláris- nem 

lamelláris fázisátmenet határán legyen. A „nem kett sréteg” molekulák a membrán egyes 

részein felhalmozódhatnak, és ott megnövelik a lipidrétegek görbületét, így el segítik a 

membránban a nem lamelláris forma kialakulását. A biológiai membránok e tulajdonsága 

elengedhetetlen a megfelel  m ködéséhez, mint például a membránfúziós feladatok tökéletes 
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biztosításához vagy egyes membránhoz kötött enzimek aktivitásának befolyásolásához [28-

30].

lamelláris hexagonális (HI) inverz hexagonális (HII)

5. ábra: A lipid/ víz rendszert alkotó lipidmolekulák lehetséges geometriai alakja és a 

bel lük spontán kialakuló „kett sréteg” és „nem kett sréteg” struktúrák

Bizonyos idegen anyagok, általában a sejt számára mérgez  molekulák biológiai 

membránnal, így modellmembránnal történ  kölcsönhatása is igen különböz  lehet, attól

függ en, hogy milyen struktúrájú, méret  és töltés  a membránt alkotó lipidek poláris 

fejcsoportja. Ezek a tulajdonságok fontosak a membrán felépítésében és er sen befolyásolják 

az elektrosztatikus kölcsönhatások módját és er sségét [31-33].

A biológiai membránokat alkotó molekulák (lipidek, fehérjék stb.) laterális irányban, a

korábbiakban említett módon, nem egyenletesen oszlanak el, hanem szigeteket képezhetnek.

Ezt a tulajdonságot fázis szeparációnak nevezik az irodalomban, mely bizonyos körülmények

között modell membránok vizsgálatakor is tapasztalható [34]. A fázis szeparációnak nagy 

biológiai jelent sége van a fiziológiás folyamatokban. A szeparáció során a membránban

metastabil domének képz dnek, melyek specifikus transzport és fúziós folyamatokért

felel sek. A domének kiterjedése és alakja egyaránt befolyásolja a membrán tulajdonságait,

vízátereszt  képességét, a membrán potenciált, a lipidek és fehérjék laterális irányú diffúzióját 

[18, 35-37].
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2.4 Termotróp fázisátmenetek 

A modellmembrán rendszer – ami lipid adott fölös mennyiség  vízben vagy pufferben 

történ  diszpergálásával készült – liotróp folyadékkristályként viselkedik. Ez egy olyan

lipid/víz rendszer, amely a h mérséklet és az összetétel függvényében jellegzetes szerkezeti 

tulajdonságokat mutat [6]. Az ilyen rendszerekre jellemz , hogy a h mérséklet mellett a 

koncentráció hatása is jelent s. A létrejöv  struktúrák nagymértékben függenek az oldószer 

molekula- amfipatikus molekula kölcsönhatásoktól [32].

A vizsgált modellmembrán, az alkotó foszfolipid fajtájától függ en, a h mérséklet

függvényében általánosságban négyféle fázisállapotban fordul el . A kialakult fázisállapotok 

száma illetve jellege függ a rendszert alkotó foszfolipid, vagy foszfolipid keverék 

tulajdonságaitól. Az adott rendszerben mindig a termodinamikailag legkedvez bb

fázisállapot(ok) alakul(nak) ki [38]. Az egyes jellegzetes szerkezeteket liotróp

folyadékkristályos állapotoknak vagy fázisoknak nevezzük. A fázis elnevezés itt nem a

klasszikus értelemben vett fázisra utal, hanem mikrofázisokra, olyan szupermolekuláris

képz dményekre, amelyeknek a kiterjedése a kolloid részecskék és a molekulák 

mérettartománya (1-100 nm) közé esik.

A fázisátmenetek során a membránban mind a molekulák közötti, mind a molekulákon

belüli szerkezet, idegen szóhasználattal: az inter-, és az intramolekuláris rend is felbomlik,

azaz a réteges szerkezet változása együtt jár a réteget alkotó foszfolipid molekulák

szénláncainak régiójában kiépül  kristályos rend változásaival [39]. A h mérséklet

növelésével egyre inkább n  a h mozgás, a rövid távú rend el ször romlik, majd teljesen

megsz nik. Ezt a folyamatot az irodalomban láncolvadásnak nevezik [40]. 

Ezen ismeretek birtokában érthetjük meg, hogy miért változik a membránok sajátsága 

a h mérséklet függvényében. Ugyanis a különböz  struktúrájú kett srétegek nagyon eltér

mobilitással rendelkeznek. A lipidmolekulák közötti kölcsönhatás a h mérséklet

függvényében változik, ami az egyes fázisállapotokban lényegesen eltér. A lipidmolekulák 

közötti kölcsönhatás változásával az idegen molekulák oldhatósága, valamint a permeabilitása

is megváltozik [41].
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Általánosságban a növekv  h mérséklettel a következ  liotróp (és egyben rétegszer ,

„layer” = L) fázisai fordulnak el  [6]:

kristályos fázis ( Lc ) 

gél fázis (L ’ ) 

hullámos gél fázis (P ’ ) 

folyadékkristályos fázis ( L )

A kristályos fázisban (Lc) az egymásba zárt kett srétegek szabályosan ismétl dnek. A 

gömbhéjakon belül rögzített lipid molekulák kétdimenziós hibrid alrácsot alkotnak; a 

molekulák hossztengelye a rétegnormális irányába mutat. A szénláncok alrácsában lév

szénatomok szabályos térrácsban helyezkednek el, a szénlánc-régió kristályos felépítés , erre

utal a „c” index a fázis bet vel rövidített megnevezésében.

A gél fázisnál (L ’) a réteges szerkezet szabályos. A lipidek egésze merev, de a 

kristályos állapothoz képest lényegesen mozgékonyabb (erre utal a gél állapot megnevezés,

amit -val szokás jelölni). A foszfolipid molekulák hossztengelye és a rétegnormális közel 

állandó szöget zár be. (Ezt a  kitev jében leírt „ ’ ” jelöli.) A lipid molekulák kétdimenziós

deformált ortorombos hibrid alrácsot alkotnak. A szénláncok régiójában a szénatomok

aszimmetrikusabb elrendezés ek. H mérséklet magasabb értékének megfelel en a növekv

termikus mozgás a szénláncok térbeli szerkezetére jellemz  rendezettséget csökkenti, ami egy 

diffúz hexagonális alrácsot eredményez. Ha a gél állapot egy módosult gél, az ún. hullámos

gél állapotba, akkor az átmenetet el átmenetnek nevezzük. 

A hullámos gél fázis (P ’ ) a nevét onnan kapta, hogy a rétegek felszíne periódikusan 

gy rt, hullámossá válik. A hexagonális alrácsot alkotó molekulák tengelyének a 

rétegnormálissal bezárt szöge az el z eknél nagyobb ingadozást mutat a gy r dések miatt.

A h mérséklet további emelésével a gél vagy hullámos gél fázis a f átmeneten

keresztül átalakul folyadékkristályos fázisba (L ). A rétegszerkezet továbbra is megmarad, de 

a rétegeken belül kiépül  alrács teljesen felbomlik. (Az  index utal erre.) A lipid molekulák

laterális diffúziójának sebessége annyira megn , hogy az egyes lipidrétegek „folyékonnyá” 

válnak, ebb l adódik a folyadékkristályos fázis elnevezés is. A vizsgált rendszerek réteges 

fázisainak szerkezetét a 6. ábra mutatja be.
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folyadékkristályos (L )

T

hullámos gél (P ’ ) 

gél (L ’)

kristályos (Lc)

6. ábra: A liposzóma rendszer h mérséklet
függvényében kialakuló réteges fázisai 

A fázisátalakulási h mérséklet elérésekor egyre nagyobb lesz a molekulák h mozgása.

A kett srétegben megn  a strukturális hibák száma. Fázisátalakulási h mérsékleten nagyobb 

lesz a membrán permeabilitása, fluiditása, és megn  a lipid molekulák laterális diffúziója, a 

membránfolyamatok felgyorsulnak.

Az átmenetek h mérséklete megváltozhat attól függ en, hogy a mintát milyen

sebességgel h tjük vagy f tjük, illetve mennyi ideig termosztáljuk egy adott h mérsékleten. A

liposzómák szerkezeti változásai jól követhet k például röntgendiffrakciós, termoanalitikai,

optikai spektroszkópiai módszerekkel, melyek érzékenyek a molekuláris rend megváltozásaira

[42].

A fázisátmenetek h mérsékleti tartománya függ a fejcsoport polaritásától, a 

szénhidrogénlánc hosszúságától, telítettségének fokától és típusától. Idegen molekulák a 

lipidekkel történ  kölcsönhatás következtében, nagymértékben befolyásolják a fázisátmenet
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karakterét. E molekulák modellmembránokra kifejtett hatásainak vizsgálatakor a kapott 

eredményekb l következtetéseket vonhatunk le a bonyolult felépítés  biomembránokra

kifejtett lehetséges hatásokról. 
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2.5 A vizsgált lipid rendszerek 

A különböz  összetétel  és tulajdonságú modellmembránok tanulmányozásánál a lipid 

összetétel kiválasztása a biológiai relevanciájuk alapján történt. A dipalmitoil-foszfatidil-

kolinból (DPPC) készített teljesen hidratált liposzóma rendszert alkalmaztam humán

sejtmembrán modellezésére, mivel ez a foszfolipid valamennyi humán sejt membránjában

megtalálható [5]. A vizsgált humán modell membrán rendszernél h mérséklet emelésével

mind a négy liotróp (kristályos, gél, hullámos gél és folyadékkristályos) fázis megfigyelhet

[43].

A Gram-negatív baktériumok küls  membránjának modelljeként a két f

komponenséb l dipalmitoil-foszfatidil-etanolaminból (DPPE) és dipalmitoil-foszfatidil-

glicerolból (DPPG) felépül  liposzómát használtam [34]. A bakteriális membrán

modellezésére ezen kívül további két biológiailag releváns liposzóma rendszert is 

megvizsgáltam. Az egyik rendszer dipalmitoil-foszfatidil-etanolaminból (DPPE) és 

dipalmitoil-foszfatidsavból (DPPA), a másik dipalmitoil-foszfatidil-etanolamin (DPPE) és a

membránban mindig jelenlév  biológiailag nagy jelent ség  dipalmitoil-glicerol (DPG) 

keverékéb l épült fel [44, 45]. Valamennyi DPPE alapú liposzóma rendszer 80 mól % DPPE-t

és 20 mól % fent említett lipidet tartalmaz. A kiválasztott 80 mól % DPPE megközelíti az él

rendszerekben is megtalálható PE mennyiséget [10]. Az egyéb membránalkotók mennyiségét

egységesen 20 mól %-nak választottam a különböz  összetétel  liposzóma rendszerek 

egyértelm  összehasonlíthatósága miatt.

A DPPE alapú liposzóma rendszerekben - a fent említett DPPC/ víz rendszert l

eltér en - a h mérséklet emelésével nem alakul ki a hullámos gél fázis (P ’). A hullámos gél

fázis hiánya a foszfolipid molekulák eltér  fejcsoport szerkezetéb l adódik [46, 47]. 
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DPPA

DPPC

DPPE

DPPG
DPG

fejcsoport régiórégiószénlánc

DPG-H

DPG: 1,2-dipalmitoil-sn-glicerol.

DPPA: negatív töltés  fejcsoportot tartalmazó 1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-foszfát.

DPPE: ikerionos fejcsoportot tartalmazó 1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-foszfatidiletanolamin.

DPPC: ikerionos fejcsoportot tartalmazó 1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-foszfatidilkolin.

DPPG: negatív töltés  fejcsoportot tartalmazó 1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-foszfatidilglicerol.

7. ábra: A vizsgált molekulák szerkezeti felépítése 

A lipidek eltér  kémiai karakteréb l adódik az ún. strukturális polimorfizmusuk, azaz

a spontán kialakuló struktúrájuk, valamint fázisátmeneti sajátságaik [27]. Ezeket a 

sajátságokat a minta h mérséklete, víztartalma és sókoncentrációja is er sen befolyásolja. A 

vizsgált modellmembránokat felépít  molekulák azonos hosszúságú, telített szénhidrogén 

lánccal rendelkeznek, tehát a geometriai alakjukban lév  különbségek a fejcsoportjaik eltér

kémiai tulajdonságaiból adódnak (7. ábra). A kett sréteg és nem-kett sréteg struktúrák 

kialakulása els sorban az egyes lipidek alakjára vezethet k vissza. A DPPC molekuláris 

geometriája alapján egy kett sréteg lipid, mivel a fejcsoportjának keresztmetszeti területe

teljesen hidratált állapotban megközelít leg 60 Å2, a szénlánc régiójának keresztmetszeti

területe fázisátmeneti h mérséklet alatt (T<Tm) 20 Å2, mely a fázisátmeneti h mérséklet fölött

(T>Tm) 50 Å2-re terjed ki. Ezzel szemben az azonos szénhidrogén láncokkal rendelkez

DPPE, melynek fejcsoport mérete teljesen hidratált állapotában ~38 Å2, fázisátmeneti

h mérséklet felett kúpos jelleg vé válik, így inverz struktúra kialakítására képes [48]. 

A munkámban vizsgált lipidek fejcsoportjának mérete a következ k szerint változik:

DPG<DPPA<DPPE<DPPC<DPPG [6]. A molekulák egymáshoz viszonyított térbeli alakját,

valamint a fejcsoportok töltésviszonyait fiziológiás pH értéken (pH=7.4) a 8. ábra szemlélteti.
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    T<Tm     T>Tm

DPPG

DPPC

DPPE

DPPA

DPG

±±

 - -

- -

± ± nem
-kett

sréteg
lipidek

kett
sréteg

lipidek

8. ábra: A vizsgált lipidek molekuláris geometriai alakja a fázisátmeneti h mérséklet alatt 

(T<Tm) illetve fölött (T>Tm), valamint a fejcsoportok töltésállapota pH=7.4 értéken 
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2.6 Lipopoliszacharidok 

A lipopoliszacharidok (LPS) a Gram-negatív baktériumok küls  membránjának küls

felszínén helyezkednek el. Az LPS sejthez kötött toxin (más néven endotoxin), amelyet a

Gram-negatív baktériumok nem választanak ki, mégis bizonyos körülmények között 

leszakadhatnak a baktérium felszínér l. Minimális mennyiség  LPS hagyja el a sejtfelszínt a 

baktérium osztódásakor. Nagyobb mennyiségben akkor kerül a gazdaszervezetbe, amikor

például a baktériumok antibiotikum hatására elpusztulnak, vagy azok fagocitózisa következik 

be. A kis mennyiségben szervezetbe került endotoxin hasznos is lehet, mivel segíthetik az 

immunrendszerünket a bakteriális fert zések, valamint a daganatbetegségek leküzdésében. 

Nagy mennyiség  LPS viszont komoly veszélyt jelenthet. Hidegrázást, lázat, sokkos 

állapotot, szerveket károsító keringési rendellenességet, s t legyengült szervezet esetén halált 

is okozhat [49, 50]. 

Az LPS látszólag ellentmondásos hatásai szerkezeti tulajdonságaiból adódnak. Az

endotoxin is amfipatikus molekula, melynek hidrofób, lipid alkotórésze a baktérium küls

membránjába ágyazódik, ez az úgynevezett lipid-A, melyhez a molekula szacharid része 

kovalens kötéssel kapcsolódik, ami kinyúlik a baktérium környezetébe. A lipid-A magában

foglal két foszforilált glükózamint (GlcN) és zsírsavmolekulákat [51]. Az LPS legtöbb 

biológiai, immunm ködést serkent  hatásáért egyaránt a lipid-A a felel s, a cukor alkotórész 

szerepe emellett elhanyagolható. A molekula cukor része különböz  hosszúságú oligo- és 

poliszacharid láncokból épülhet fel, attól függ en, hogy melyik mutáns baktériumból

származik. Ennek megfelel en lehet Re, Rd, Rc, Ra és S típusú LPS. Az „R” és „S”

kezd bet  az angol „rough” (mutáns) és a „smooth” (vad) törzsek elnevezéséb l származnak,

még az „a”, „c”, „d” és „e” bet k különböz  hosszúságú oligoszacharid részt tartalmazó R 

mutáns törzseket jelölnek [52, 53]. Az LPS általános felépítését, valamint a különböz  típusú 

mutáns endotoxinok szerkezetét a Salmonella minnesotta fajból származó LPS-eken keresztül

mutatja be a 9. ábra.

A lipidrétegb l kinyúló oligoszacharid két részre osztható: egy bels  (a lipid-A-hoz

kapcsolódó részre) és egy küls  magra (az O-specifikus lánchoz köt d  részre). A bels  mag

két szokatlan cukormolekulából: heptózból és 3-dezoxi-D-manno-2-oktulónsavból (KDO) 

épül fel. A küls  mag egy hosszabb, poliszacharidokból álló molekula rész, amelyr l az O-

lánc lóg le [51]. Az O-specifikus lánc ismétl d  poliszacharid egységekb l épül fel, ez az 

endotoxin legváltozékonyabb darabja, a szervezetben a molekulának ez a részlete vált ki
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fajlagos immunválaszt. Az O-specifikus lánc kizárólag a „smooth” típusú baktériumokban

található meg. A poliszacharid rész jelent sége az antigén tulajdonságán kívül, az hogy 

hatással van az egész molekula oldhatóságára, valamint töltésére, melyek a biológiai hatás

kialakításában igen fontos szerepet játszanak [54]. 

glükózaminKDOheptózhexóz

foszfor

  zsírsav

Re

O-
Antigén

bels  magküls  mag

RdRcRaS lipid-A

foszfát

9. ábra: A Salmonella minnesota lipid-A, „rough” és „smooth” mutáns LPS-ek kémiai

felépítése (a foszfát szubsztituensek elhelyezkedése a mag régióban nem teljesen ismert). 

A Gram-negatív baktériumok életben maradásához és szaporodásához a küls

membránban lév  lipid-A és a KDO jelenléte elengedhetetlen, e nélkül a baktériumok

elpusztulnának. Ezért a természetben el forduló legegyszer bb felépítés  LPS csak lipid-A-

ból és KDO molekulából épül fel, melyet a heptóz hiányos Re mutáns baktériumtörzsek

termelnek [50].

Az endotoxinok sejtbiológiai aktivitása szoros összefüggésben van az LPS molekula

és a gazdasejt közötti - különböz  mechanizmusokon alapuló - kölcsönhatásokkal. Ezek közül

néhány már kísérletileg is bebizonyított, mint például az LPS molekuláknak a sejtek felszínén 

lév  specifikus receptorokkal való kölcsönhatása vagy az endotoxin nem specifikus 

beágyazódása a gazdasejt membránjának foszfolipid kett srétegébe [54, 55]. E 

kölcsönhatások részletes mechanizmusa még nem ismert, de feltételezhet en szoros 

összefüggésben van a vizes közeg fiziko-kémiai paramétereivel, az LPS molekulák els dleges

kémiai, valamint a szupramolekuláris felépítésével. Amennyiben az LPS hosszabb 

poliszacharid oldallánccal rendelkezik, megnöveli a molekulán belüli hidrofil/ hidrofób részek 
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keresztmetszeti területének arányát. Vízben diszpergálva ez a tulajdonság szabja meg az LPS

molekulákból spontán kialakuló aggregátumok struktúráját. A fent említett sajátság a 

lamelláris, vagy micellás szerkezet kialakulását segíti el  [56]. Ezzel ellentétben, a rövidebb

poliszacharid oldalláncú LPS-ek esetében inverz struktúra megjelenése várható [57, 58]. 

Kisszög  röntgenszórással egyértelm en megállapítható az LPS molekulák vízben spontán 

kialakuló szerkezetei. Az irodalomban széles körben tanulmányozták a lipid-A, az R-LPS és 

ezek agonista és antagonista molekuláinak viselkedését [59-61]. Ezen belül számos publikáció

jellemzi a munkámban vizsgált Salmonella minnesota R595 LPS biológiai és biofizikai 

sajátságait. A teljesen hidratált R595 LPS 32,4 °C-on mutat fázisátmenetet gél és 

folyadékkristályos állapota között. A láncolvadási folyamat igen széles, 20 és 35 °C közötti 

h mérséklet tartományra terjed, amely a biológiai eredet  LPS heterogenitását mutatja [62,

63]. Közel fiziológiás körülmények között, teljesen hidratált állapotban e molekulák nem 

lamelláris, hanem köbös vagy inverz hexagonális szerkezeteket alakíthatnak ki. Kétérték

ionok (Ca2+, Mg2+) jelenlétében, vagy alacsony víztartalom esetén a lamelláris struktúra a

domináns [64-67]. 

Munkámban Salmonella minnesota R595 mutáns baktériumtörzsb l el állított

endotoxin hatását vizsgáltam, amely csak lipid-A-ból és két KDO molekulából épül fel (10. 

ábra). A Salmonella baktérium igen változatos betegségeket idéz el , például a hastífusz, de 

leggyakoribb esetben a gasztroenteritisz okozója [68].

10. ábra: A Salmonella minnesota R595 LPS szerkezeti felépítése 

(KDO)2- Lipid-A
(Re endotoxin)
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3. Vizsgálati módszerek 

A liotróp folyadékkristályok fázisátmeneteinek megfigyelésére különböz  mérési

technikák alkalmazhatók annak függvényében, hogy melyik szerkezeti információra van 

szükség. Munkám során a liposzómák vizsgálatára a következ  mérési módszereket

alkalmaztam:

1. A differenciál pásztázó kalorimetriás (DSC) módszer a fázisátmenetek

entalpiaváltozásának és h mérsékletének mérésére használható. 

2. A kisszög  röntgendiffrakciós vizsgálatok a kiépül  struktúra azonosítására, 

valamint a rétegszerkezet paramétereinek meghatározására szolgál. A nagyszög

szórási tartományban felvett diffrakciós képb l a molekulák kett srétegben való 

elhelyezkedése határozható meg.

3. A fagyasztvatört minták elektronmikroszkópos felvétele szemléletes képet ad a 

kialakult szerkezetr l. Emellett az az el nye is megvan, hogy egyidej leg mind a 

makro-, mind a mikrostruktúrák megfigyelését is lehet vé teszi.
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3.1 Kalorimetriás vizsgálatok

A termoanalízis különböz  módszereivel a módosulat változásokat és

fázisátalakulásokat kísér  h effektusok és azok jellemz  h mérsékletei mérhet k. Az 

átalakulásokra jellemz , hogy adott h mérsékleten mérhet  sebességgel indulnak meg és

relatíve sz k (1-5 °C) h mérséklet tartományban zajlanak le. A termoanalitikai eljárások a 

minta min ségi és mennyiségi elemzését is lehet vé teszik. Az átalakulási folyamatokat

kísér  h effektus nagyságának meghatározásához általában differenciál pásztázó 

kalorimetriás módszereket, DSC-t (az angol megnevezés: Differential Scanning Calorimetry

kezd bet i alapján) használnak [69]. 

A méréseimet teljesítmény-kompenzációs DSC készüléken végeztem. A m szer

mérési elve, hogy a minta- és a referenciacella h mérséklete a mérés teljes ideje alatt

megegyezik. Amennyiben a minta az átalakulás során h t von el, a segéd f t ellenállás

elektromos energiát közöl a mintával olyan mértékben, hogy a minta- és a referenciacella 

h mérséklete között ne legyen különbség. Exoterm átalakulás esetén ugyanígy, de a 

referencia oldal felé történik elektromos energiaközlés. A kompenzációs h fluxus elektromos

teljesítményként mérhet .

Ha ábrázoljuk a kompenzációs h fluxust a h mérséklet függvényében, ún. DSC-

görbét kapunk (11. ábra). A változás kezdetekor a minta és a referencia között kialakuló 

h mérsékletkülönbség megn . A változás befejeztével visszaáll az eredeti, közel nulla 

h mérsékletkülönbség. A változást a görbén egy csúcs reprezentálja. A csúcs kezdeti (Tkezd)

és végh mérséklete (Tvég) az átalakulási folyamat kezdeti és végh mérsékletével azonos, míg

a csúcsterület az átalakuló minta anyagmennyiségével (móljainak számával), és a folyamat

fajlagos átalakulási h jével ( H-val) arányos. A görbe minimum helye (Tm) közelít leg a 

fázisátmeneti h mérsékletet adja meg, még a Tos h mérséklet egy választott karakterisztikus 

h mérséklet érték, ami az átalakulás jellemz  kezdeti h mérséklete.
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11. ábra: A fázisátalakulás DSC görbéje 

A csúcs helyét, alakját és nagyságát számos kísérleti körülmény befolyásolhatja. Ilyen 

például a felf tési sebesség. Kis sebesség  h mérsékletprogram alkalmazása mellett jó a

felbontás, a csúcsok megkülönböztethet en jelentkeznek, ugyanakkor az érzékenység 

csökken. A felbontóképesség javításának akkor van jelent sége, ha egymáshoz közeli

h mérsékleten lejátszódó folyamatokat akarunk vizsgálni.

A csúcs alakját a bemért minta h vezet -képessége és a bemért tömeg is befolyásolja. 

A minta tömegének növelésével a csúcs alatti terület nagysága nem lineárisan n , mert

viszonylag nagy beméréseknél a mintában kialakuló h mérséklet- és az esetlegesen fellép

nyomás gradiensek a csúcsot torzítják, magasságát csökkentik, a csúcsok kiszélesednek, az 

átalakulás befejez désének h mérsékletértéke a nagyobb h mérsékletek felé tolódik el, 

valamint a mérés felbontóképessége is romlik.

A DSC használata a foszfolipid/víz alapú liposzóma rendszerek esetében megfelel

módszer, mivel a szerkezetük függ a h mérséklett l [70]. A DSC módszerrel egyszer en

nyomon követhet k a mezomorf állapotok közötti átalakulások, valamint az eredményekb l

következtethetünk a különböz  aggregát struktúrák közötti átalakulásokra [63]. 
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3.2 Röntgendiffrakciós vizsgálat 

A röntgensugárzás olyan elektromágneses sugárzás, melynek tipikusan felhasznált

hullámhossz tartománya 0,1-5 Å. Ennek következtében a biológiai (kisebb rendszámú

elemekb l felépül ) rendszerekben relatíve nagy áthatolóképességgel rendelkezik. 

Amennyiben a szabályos kristályrácsban röntgensugárzás atomokat vagy molekulákat ér, 

akkor azok elektronjai kényszerrezgésbe kerülnek, majd minden irányban röntgenfényt 

bocsátanak ki. Így minden egyes atom másodlagos röntgenforrássá, szórócentrummá válik. A 

rácsszerkezet által egyes kitüntetett irányokban konstruktív interferencia alakul ki. Ezt a 

jelenséget, azaz a röntgensugárzás kristályokon történ  elhajlását, más néven diffrakciónak 

nevezzük. A jelenség a szerkezetkutatás alapját képezi, ezért a röntgenszórás (általános

esetben) vagy a röntgendiffrakió (periódikus felépítés  minták esetében) igen elterjedt

anyagszerkezeti vizsgálati módszer [71]. 

A röntgensugárzás kinematikai viselkedésének tanulmányozásánál feltételezzük, hogy 

a szórás koherens és rugalmas, tehát a bees  és a szórt nyaláb hullámhossza azonos, valamint

a fotonok szóródása egyszeres, azaz többszörös szóródása nem következik be. A szórásnak e 

tulajdonságai alapján a szórási (vagy interferencia) képet a szórócentrumok egymáshoz

viszonyított térbeli helyzete adja meg [72]. 

Tekintsünk két egyszer  szóró objektumot, például két db szóró elektront. A két szóró 

pont helye a P0 és a Pn pontok, a közöttük lév  távolság dn (12. ábra). A két szóró centrumon a

bees  sugárzást az S0, a szórt sugárzást az S vektorok jelölik.

-

12. ábra: A szóró objektumok és a bees , illetve szórt nyaláb elhelyezkedése 
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A szórt sugárzás amplitudóját a P0 és a Pn pontokon szóródott nyalábok úthossz 

különbsége határozza meg, amely dnS – dnS0= dns (ahol dn a P0 pontból a Pn pontba mutató

helyvektor). Az el bbiek felhasználásával a szórt sugárzás amplitudója komplex szám 

formában a következ  alakban írható fel [73]: 

A(s) = A0 e -2 i dns

A két szórócentrum helyett n db-ot véve, az n pontból álló rendszer szórt sugárzásának 

ered  amplitudója az elemi amplitudók összege: 

A(s) = A0

n

j 1
e -2 i djs.

Általában relatív intenzitásmérésre van mód, ezért az A0 = I0 szorzótényez t, mint

konstans tagot 1-nek vesszük. A következ  fontos lépésben figyelembe vesszük, hogy a 

szórócentrumok nem pontszer ek, hanem a térben „elkenve” helyezkednek el. A diszkrét 

szórócentrumok összeadása helyett a folytonos térbeli integrálásra kell áttérni. Az 

integrálásban a szórócentrumok térbeli s r ségét elektrons r ség függvénnyel ( (r)) kell

figyelembe venni, mivel a szórás az elektronokon történik és annak mértéke az elektronok 

térbeli helyét l, és számától függ. Egy adott (r) esetén az amplitudó általános kifejezése: 

A(s) (r) e -2 i rs dvr.

Matematikailag ez az alak a (r) függvényre vonatkozó Fourier transzformáció, tehát a 

szórási amplitudó a szóró anyag s r ségeloszlásának Fourier transzformáltja. Mivel az

intenzitás egyenl  az amplitudó négyzetével, így a szórás alapegyenlete: 

I(s)  [A(s)]2 = | (r) e -2 i rs dvr |2

A szórási kísérletek végs  célja a szóró anyag s r ségeloszlásának térbeli 

feltérképezése, azaz az anyagszerkezet meghatározása. A s r ség-eloszlási függvényt az 

intenzitással a következ  számítási út köti össze [74]: 
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Négyzetre
emelés

Fourier
 transzf.

Elektrons r ség:
(r)

A(s)=(szórási amplitudó)=
F[ (r)]

Intenzitás:
I= |A(s)|2

A diffrakciós vizsgálatoknál a röntgensugárzás keltésére legtöbbször röntgencsöveket, 

újabban szinkrotron sugárforrásokat használnak. A röntgencsövekben a katódból kilép

nagyfeszültség hatására felgyorsított elektronok az anódba csapódnak. Ennek hatására az 

elektronok gerjesztik az anódban lév  atomok elektronjait, k maguk pedig lelassulnak, 

energiájuk lecsökken, amit egy folytonos spektrumú fékezési sugárzás kísér. Ha a katódról 

érkez  elektron elegend  kinetikai energiával rendelkezik, képes az anód bels

elektronhéjáról elektront kilökni. A kilökött elektron helyét egy magasabb energiájú héjról 

származó elektron tölti be. Az átmenetben felszabaduló energia h  energiájú röntgenfotonként 

kisugárzódik, az anód anyagára szigorúan jellemz  hullámhosszú úgynevezett 

karakterisztikus (vonalszer ) sugárzás keletkezik. Ha a K héjról kilökött elektron helyét az L 

héjról érkez  elektron tölti be K  vonalú sugárzásnak nevezzük. A K  vonalak pedig az M K

elektronátmenetnek felelnek meg. A laboratóriumunkban használt röntgencs  anódjának 

anyaga réz, ennek 1,542 Å hullámhosszúságú K  vonalát használjuk a röntgendiffrakciós

mérésekhez [75]. A másik karakterisztikus sugárzást (K ) Ni-filterrel sz rjük ki. 

Ha egy periódikusan elhelyezked  szóróegységekb l felépül  rendszert röntgen 

sugárnyalábbal besugározzuk, a sugárzást a d távolságban lév , síkokban elhelyezked

szórócentrumok részben visszaverik (13. ábra). Az egymás melletti síkokról visszavert 

sugarak geometriailag megfelel  visszaver dési szög esetén interferálnak. Bragg szerint ez az 

interferencia maximális, ha az útkülönbség ( |r|) a besugárzó nyaláb  hullámhosszának

egész számú többszöröse. A két szomszédos síkról visszavert nyalábok közötti útkülönbség a 

d periódustávolság és a  beesési szög ismeretében meghatározható a Bragg egyenlet 

segítségével [76]: 

|r| = n  = 2 d sin

 ahol : a bees  monokromatikus röntgensugárzás hullámhossza, 

d: azon párhuzamos rácssíkok távolsága, amelyek a sugarakat szórják, 

: a bees  sugárzásnak a síkokkal bezárt hegyesszöge, 

n: 1 vagy 1-nél nagyobb egész szám, a szórás rendje. 
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1 rácssík

d

2. rácssík

13. ábra: A röntgensugár szóródása a periódikusan elhelyezked  szóróegységekben 

A röntgensugarak szóródásának törvényszer ségeinek leírásához nagyon hasznos

bevezetni az un. reciprok rács fogalmát, mivel a szórási képen megjelen  távolságok a valós 

értékek reciprokának megfelel  értékeken fut (innen származik a reciprok rács elnevezés). A

valós térben tekintett hasáb oldalélei legyenek a, b, c, akkor a reciprok térben kapott 

távolságok ezek reciprokai : 1/a, 1/b, 1/c. Ezeket – az általában nem egész- számokat

legkisebb azonos szorzóval egész számokká alakítjuk (p/a, p/b, p/c), majd ezt a számhármast

(h k l) –nek nevezzük át. A (h k l) számhármast Miller- indexeknek nevezik a 

szakirodalomban. Az atommagokat körülvev  elektronok, amelyeken a röntgensugár 

szóródása bekövetkezik, kiterjedt gömbök formájában, szabályos kristályok esetében 

periódikusan helyezkedhetnek el a térben, amelyekre különböz  síkok fektethet k. A síkok 

helyzetét a reciprok rácsban a Miller indexek adják [77]. 

A diffrakciós intenzitás maximumok geometriai feltételének grafikus bemutatására

szolgál az Ewald-féle szerkesztés. A 14. ábrán a reciprok rács pontjait fekete körök mutatják. 

14. ábra: Az Ewald-gömb bemutatása a reciprok térben 

A reciprok térben a bees  nyaláb S0 irányvektora mutasson a reciprok rács origójába

(000), valamint tételezzük fel, hogy a szórás rugalmas, azaz a szórt és a bees  nyaláb S vektor
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hossza (amit önkényesen 1/ -nak választunk) megegyezik. Így az S vektorok végpontjai az S0

kezd pontú 1/  sugarú gömbön (Ewald-gömb) helyezkednek el. Ha valamely reciprok 

rácspont ennek a gömbnek a felületére esik, abban az esetben a diffrakció geometriai feltételei 

teljesülnek, a kitüntetett S irányban intenzitás maximumot kapunk, amelyet a szórási 

vektornak (s) megfelel en Miller-indexekkel jelölhetünk (s (hkl)=S-S0 ). A szórási vektor 

hossza a szórt és a bees  nyaláb vektorok különbségéb l adódóan s 2 sin / . Ez az érték 

az ún. szórási változó (s), melyet a diffrakciós számításokban használnak.

Az s-t beírva a Bragg összefüggésbe az s  n/d egyszer  összefüggés adódik. Ebb l

következik, hogy ha a mintában nagyobb periódikus távolságok vannak (az atomi mérethez

képest lényegesen nagyobb, akár 10, 100 nm nagyságrend ), akkor a szórás (illetve

diffrakció) kis s értéknél, azaz kisebb szórási szögeknél jelenik meg. A szórásnak ezt az esetét

kisszög  szórásnak (diffrakciónak) hívjuk, míg az atomok alkotta rácsról a nagyszög

tartományban kapunk információkat.

Az általunk is tanulmányozott kolloid rendszerek röntgenvizsgálata a hagyományos

pordiffrakciós módszer analógiájára történik, mivel a kolloid rendszerekben az egységes 

szerkezet  domének, mint a pormintában lév  kristályszemcsék, véletlenszer en

orientálódhatnak a tér minden irányába [78]. Ebben az esetben, az Ewald-szerkesztés során a 

reciprokrács pontok a (000) középpont körül a reciprok térben egy |s(hkl)| sugarú gömbhéjon 

szétken dnek. A diffrakció abban az irányban maximális, ahol ezek a gömbök és az Ewald-

gömb metszik egymást. A mintában a szóró egységek véletlenszer  elhelyezkedéséb l

következik, ha azt bármely irányból megvilágítjuk és a diffrakciós képet egy röntgenfilmen

(ma ennek a két-dimenziós érzékelésnek megfelel en síkdetektorokat használnak) rögzítjük, 

akkor a periódusoknak és azok többszörösének megfelel  különböz  sugarú koncentrikus

köröket kapunk (15.a ábra). Ha az intenzitást a sugár vonal mentén, növekv  szórási szögek 

irányában detektáljuk és ábrázoljuk szórási szög vagy a szórási változó függvényében az ún. 

szórási görbét kapjuk (15.b ábra). A szórási görbén megjelen  intenzitás maximumok egy-egy 

hkl rácssík koordinátának felelnek meg. 
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a. b.
I

s (1/Å) 

15.a ábra: Kétdimenziós helyérzékeny detektorral rögzített diffrakciós kép 

15.b ábra: A középpontból egy sugár mentén kapott beütésszám, az ún. kisszög

röntgendiffrakciós görbe 

A vizsgált modellmembrán-rendszerünkben a foszfolipidek egymás felett 

elhelyezked  kett sréteg  (ún. multilamelláris) szerkezetet alkothatnak. A kialakult

kett srétegek, illetve a közöttük lév  vízrétegek vastagsága közel állandó, így a liposzómák

tulajdonképpen sugárirányban ismétl d  egydimenziós rácsot képeznek. A liposzóma 

rétegeinek kiterjedése a néhány nm-es mérettartományba esik, aminek meghatározását a 

kisszög  tartományban történ  mérés teszi lehet vé. A rétegszám növekedésével egyre több 

küls  rétegbeli molekula kerül közel a réteg érint síkjaihoz. Ezeket a lipidrétegeket nagy 

görbületi sugara miatt egy síkban lév knek tekinthetjük. Ebben a síkban lév  rúd alakú lipid 

molekulák szorosan egymás mellett helyezkednek el a kett srétegen belül, síkrácsot alkotnak. 

A rácsállandókat a rúd hossztengelyére mer leges irányban létrejöv  periódus távolságok (az 

alcella rácsállandói) szabják meg, amelyek Å nagyságrendbe (3,5-4,2 Å) tartoznak, s így az 

ebb l adódó szórás a nagyszög  tartományban figyelhet  meg. Tehát a liposzóma rendszerek 

vizsgálatakor mind a kis-, mind a nagyszög  röntgendiffrakció hasznos információkkal 

szolgál [79]. A 16. ábrán bemutatott lipid kett srétegben kisszög  röntgendiffrakcióval a „d” 

periódustávolság, nagyszög  röntgendiffrakcióval a lipid alcella „a” rácsállandója határozható

meg.
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modellezet
lipidréteg

16. ábra: A lipid kett sréteg kisszög  diffrakcióval meghatározható „d” réteg 

periódustávolsága, valamint a nagyszög  diffrakcióval megfigyelhet  lipidek kett srétegén

belüli alrácsának jellemz  „a” periódusa

A röntgendiffrakciós méréssel kapott szórási görbék helye, alakja (félértékszélessége)

és intenzitása egyidej leg tartalmaz információt a vizsgált rendszerr l. A csúcs maximális

intenzitásának abszcissza értéke a mintában kialakult rácsállandó reciprok értékének

megfelel . Minél diffúzabb a csúcs alakja, a liposzómán belüli rétegszerkezet annál 

szabálytalanabb, és egyidej leg annál kisebb méret  domének vannak jelen. A domén a 

liposzóma belsejében összefügg , szerkezetileg egységes legkisebb tartomány. Ezen belül a 

rétegszerkezet szabályos, nincs torzulás. 

Magának a diffrakciós csúcs intenzitásának (a csúcs nagysága) az értéke a rendezett 

szóróegységek mennyiségével arányos. Fázisátmenet során a régi fázis mennyisége

lecsökken, ezzel párhuzamosan megjelenik, majd növekszik az új fázis. Többféle 

rétegtávolságú egység egyszerre van jelen. Ennek megfelel en a szórási képen a diffrakciós

csúcsok, a két fázisnak megfelel en kiszélesednek és intenzitásuk aránya egyben a két fázis 

aránya is. Így a szórási kép alapján következtetni tudunk a fázisátmenet jellemz ire.

Amennyiben a liotróp folyadékkristályban a lipid aggregátumok szabályos rácsba 

rendez dnek, akkor az intenzitás csak azoknál a kitüntetett szórási szögeknél ( hkl) lesz

nullától eltér , amelyek eleget tesznek a Bragg egyenletnek. Azaz dhkl= /2sin hkl , ahol dhkl a 

Miller indexekkel definiált távolság a kristálytani rácsok között. A kialakult kristálytani rács

lehet 1-, 2- vagy 3-dimenziós, melyek liotróp folyadékkristályoknál egyenként megfelelnek a 
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lamelláris, hexagonális és köbös struktúráknak. A lipid rendszerek esetében az egyes rácssík 

távolságokat megadó (dhkl) diffrakciós csúcsok a reciprok térben a kisszög  tartományban 

jelennek meg. Ezért a rendszerben kiépül  struktúra a kisszög  szórási görbén megjelen

Bragg csúcsok maximum értékeihez tartozó szórási változók (shkl), illetve ezek reciprok

értékeinek, a dhkl periódustávolságok arányából határozható meg. A vizsgált kolloid 

rendszerünkben a lipidek önszervez dése során kialakuló szerkezetek diffrakciós jellemz i a

következ k [80,81]:

1. Lamelláris: a szórási görbén megjelen  reflexiókból számolt lamelláris

periódustávolság (dL) arányok 1, 1/2, 1/3, 1/4 … 

2. Inverz hexagonális (HII): erre a két-dimenziós struktúrára a következ

periódustávolság (dH) arányok jellemz ek: 1, 1/ 3, 1/ 4, 1/ 7, 1/ 9 …. 

3. Köbös (17. ábra): ehhez a három-dimenziós struktúrához tartozó különböz

tércsoportok a megjelen  reflexiók egymáshoz viszonyított helyzetében különböznek. Az

összefüggés a reciprok térben mért szórási változó (shkl=1/dhkl) és a köbös szerkezet 

rácsállandója (aQ) között a következ :

Q

222

hkl a
lkhs , ahol h k l az egyes síkokhoz tartozó Miller indexek. 

Lipid/víz rendszerekben leggyakrabban el forduló köbös tércsoportok és a rájuk jellemz

periódustávolság (dQ) arányok a következ k:

Q224: 1, 1/ 2, 1/ 3, 1/ 4, 1/ 6, 1/ 8, 1/ 9, 1/ 10…

Q229: 1, 1/ 2, 1/ 4, 1/ 6, 1/ 8, 1/ 10, 1/ 12…

Q230: 1, 1/ 6, 1/ 8, 1/ 14, 1/ 16, 1/ 20, 1 / 22 … 

Q229Q224 Q230

17. ábra: Az egyes jellemz  köbös fázisok strukturális felépítése [82] 

A köbös struktúrájú rendszerek szórási képén az els  Bragg reflexió a kioltás jelensége
miatt nem jelenik meg. Irodalmi adatok alapján lipid/víz rendszerekben az aQ rácsállandó 
értéke 70-150 Å tartományba esik [83]. 
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3.3 Fagyasztvatöréses eljárás

Az eljárás lényege, hogy a lehet  leggyorsabban a folyékony nitrogén h mérsékletére,

-195 oC-ra lefagyasztják a mintát, majd azt fagyasztott formában eltörik. Végül a törési

felszínér l platina-szén replikát (levonatot) készítenek. A replika - a mintafelületr l

leválasztva - transzmissziós elektronmikroszkópban tanulmányozható. Ezzel a módszerrel a 

sejtek bels  törési felszínei is vizsgálhatók [84]. 

Az anyag fagyasztása folyékony nitrogénnel h tött és cseppfolyósított gázban - 

leggyakrabban freon-22-ben vagy propánban - történik. Lényeges a fagyás minél nagyobb 

sebessége. Nem megfelel  sebesség  h tés esetén változás történhet a rendszerben és nem a 

kiindulási h mérsékleten kialakult szerkezetr l kapunk információt. Ugyanakkor 

jégkristályok keletkezhetnek a mintában, megváltoztatva az eredeti elrendez dést. A 

fagyasztás nem történhet közvetlenül folyékony nitrogénben, mert a mintától felmeleged

nitrogén a minta felszínét nem nedvesíti megfelel en, továbbá buborékképz dés közben forrni 

kezd. A keletkez  nitrogén-gázköpeny jelent sen lelassítja a fagyást, ezért folyékony freonnal 

töltött kis térfogatú edényben (ami nagyobb térfogatú cseppfolyós nitrogénbe merül) történik 

a lefagyasztás. 

A leh tött fém tárgytartóban elhelyezett anyag ezután a fagyasztvatör  berendezés 

folyékony nitrogénnel h tött tárgyasztalára kerül, ahol vákuumot (10-5- 10-7 bar) hozunk létre, 

ami megakadályozza az anyagfelszín felmelegedését és szükséges a platina- és 

széng zöléshez. A fagyasztott anyag törése a készülék folyékony nitrogénnel h tött késével 

történik. A folyamat nem hagyományos értelm  metszés, a fagyott anyag törik, illetve hasad, 

és az anyag bels  morfológiájára jellemz  domborzati viszonyok keletkeznek a felületén. 

Az eljárás során a törés rendszerint a strukturálisan leggyengébb pontokon következik 

be. Ilyen, viszonylag leggyengébb „kristályrács”-sík található a membránok hidrofób 

rétegében, a két lipidréteg között, valamint a membránok küls  vizes fázissal érintkez

felszínén. Ezért a membránok törésekor rendszerint ebben, a felszínükkel (lapjukkal) 

párhuzamos síkjukban hasadnak. Liposzómák esetében is hasonló a helyzet, vagy a kett s

lipidréteg vagy a vízréteg törik. Tapasztalatok alapján az utóbbi eset valósul meg gyakrabban 

[85, 86]. 

Amennyiben err l a felszínr l replikát készítünk, akkor fagyasztvatöréses módszerr l

(freeze fracture) beszélünk. Ilyenkor a membránban futó lipidfázis törésfelületei tárulnak fel.

Ha a replika készítés el tt a minta felszínér l 1-5 percig a jeget hagyjuk elszublimálni, akkor 
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a törési felszínek mellett a membránok valódi határfelületei is láthatóvá válnak. Ez a 

fagyasztva maratásos módszer (freeze etching).

A törési felszínre 45o-os szögb l jöv  platina g zt bocsátunk, melyek a hideg felszínen 

vékony filmmé csapódnak le. A platinafilm, mivel oldalról, ferdeszögben érkezik, a felszín 

domborzati viszonyaitól függ en rakódik le. A kiemelked  struktúrák ellentétes oldalán 

platinaárnyékok - platinamentes területek - lesznek. A platinag zölés után a felszínre felülr l,

90o-os szögben szenet g zölünk egyenletes vastagságban. A kialakult szén-film lesz a rögzít

és végül is a felszínnek megfelel  domborzatú Pt-C hártyát kapunk. Err l a replikáról maga a 

minta Na-hipoklorittal és/vagy felületaktív anyagot tartalmazó vízzel leoldható, ezután a 

replika mikrorostélyra szedhet  és azonnal vizsgálható [87]. 

A platina-árnyékolás miatt az elektronmikroszkópi kép térhatású, melyet mindig annak 

tudatában kell szemlélnünk, hogy melyik irányból történt a platina rág zölése.
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4. Célkit zés

A Gram-negatív baktériumok sejtfelszínén található endotoxinok (más néven

lipopoliszacharidok (LPS)) emberi szervezetre gyakorolt kártékony hatása már régóta ismert.

Az endotoxinok lipid-A összetev je a molekula legállandóbb szerkezet  része, kórokozó 

képességének végs  oka. Az endotoxinok csak akkor fejtik ki hatásukat, ha elszabadulnak a 

baktérium felszínér l, ez akkor következhet be, ha a baktérium elpusztul vagy ha 

szaporodásba kezd. Ha egy Gram-negatív baktérium behatol a gazdaszervezet valamelyik

szövetébe vagy a vérkeringésbe kerül és ott endotoxint szabadít fel, akkor ez a molekula 

kölcsönhatásba kerül a gazdaszervezet sejtjeivel és ezáltal életveszélyes sokkot, akár halált is 

okozhat [50]. Ezért nagyon fontos az endotoxinok hatásmechanizmusának pontos ismerete.

E toxikus molekulák a szervezetben bonyolult hatásmechanizmuson keresztül 

specifikus módon aktiválják az immunrendszert vagy nem specifikus módon a sejtek 

membránjával kölcsönhatásba lépve, majd abba beépülve fejtik ki kártékony hatásukat [49]. 

Tehát a membránban okozott közvetlen hatásuk ismerete elengedhetetlen hatásuk pontos 

megismeréséhez.

Munkámban a Salmonella minnesota R595 lipopoliszacharid közvetlen membránt

károsító hatását tanulmányozom különböz  foszfolipid összetétel  humán és bakteriális 

modellmembrán rendszereken. Ezt az LPS molekulát azért választottam, mivel biológiai 

mintából történ  el állítása jól reprodukálható. Valamint a Salmonella törzsb l kivont LPS-t 

nemzetközi standardként alkalmazzák, ezért molekuláris felépítése és az ebb l adódó 

tulajdonságai jól ismertek [59].

Az él  sejtek membránjának foszfolipid összetétele igen változatos képet mutat. A 

sejtek - eddig ismeretlen módon- képesek szabályozni a membránjukban jelenlév

kett sréteget képz  és nem kett sréteget képz  lipidek arányát. Ennek komoly fiziológiai

jelent sége van, mivel a biológiai membránban a nem kett sréteget képz  lipidek lokálisan 

felhalmozódva szerkezetileg metastabil doméneket hozhatnak létre. Ezek a „metastabil

hibahelyek” a felel sek a specifikus transzport mechanizmusok valamint a fúziós folyamatok

ellátásáért [88, 89].

A célkit zésem az, hogy egy jól karakterizált lipopoliszacharidot különböz

modellmembrán rendszerhez adva megvizsgáljam, hogy ezen összetett kémiai karakter

molekula az eltér  lipid összetétel  rendszerekben miként fejti ki hatását. 
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Humán sejtek membránját dipalmitoil-foszfatidil-kolinból (DPPC) felépül

liposzómákkal modelleztem. Bakteriális membránként három különböz  összetétel

liposzóma rendszert vizsgáltam. Mindhárom rendszer 80 mól % dipalmitoil-foszfatidil-

etanolamint (DPPE) és 20 mól % „kett sréteg” (dipalmitoil-foszfatidil-glicerol (DPPG)) 

illetve „nem kett sréteg” lipidet (dipalmitoil-foszfatidsav (DPPA), valamint dipalmitoil-

glicerol (DPG)) tartalmaz [90-92]. Tehát a kett sréteg  modellrendszerbe adagolt nem 

kett sréteget képz  lipidek a valós rendszerekre jellemz  sajátsággal rendelkeznek. 

A tiszta liposzóma, illetve az endotoxint is tartalmazó rendszerek tanulmányozását

széles kör  összehasonlító vizsgálati módszerekkel (szerkezeti: kis- és nagyszög

röntgenszórás; morfológiai: fagyasztvatörés; termoanalitikai) kívántam elvégezni.

 Lipopoliszacharid hatására a reális membrán rendszerekben olyan változások 

következnek be, melyek a modellmembrán rendszerek változásaira is visszavezethet k. Így a 

megcélzott vizsgálatok az LPS molekula közvetlen membránt károsító hatásának fiziko-

kémiai oldalról történ  megvilágítását teszik lehet vé.
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5. Kísérleti rész 

5.1 Az LPS el állítása

Az LPS-t tartalmazó liposzóma rendszerek vizsgálatához a Pécsi Tudomány Egyetem 

Általános Orvostudományi Karán lév  Orvosi Mikrobiológiai és Immunológiai Intézetében a 

Salmonella minnesota R595-ös törzséb l el állított lipopoliszacharidot használtam. A 

biológiai eredet  LPS móltömegét egy átlagos MLPS 2500 g/mól értékkel jellemezhetjük. Az 

endotoxikus lipopoliszacharidot az abszolút R mutánsból C. Galanos fenol-kloroform-

petroléteres (PCP) módszerével [93] vonták ki. A liofilezett LPS min ségét SDS-PAGE 

futtatással [94], ezüstözéssel [95] illetve 1N kénsavval 100 Cº -on, 18 órás hidrolízis után 

alditol acetát formában gázkromatográffal [96] ellen rizték.

5.2 A liposzóma rendszerek el állítása

A különböz  összetétel  liposzómák el állításához a szintetikusan el állított lipidet az

Avanti Polar Lipis (USA) cégt l szerezzük be és -20 °C-on tároljuk. A rendszerek ioncserélt 

és kétszer desztillált víz vagy annak felhasználásával készített fiziológiás pH érték  (pH=7,4, 

10 mM PBS (phosphate buffered saline (SIGMA)) foszfát pufferrel készültek. 

5.2.1 DPPC alapú liposzómák készítése 

A 20 m/m%-os liposzóma oldat készítésekor a bemért DPPC-hez (1,2-dipalmitoil-sn-

glicero-3-foszfatidilkolin, M=734,05 g/mól) a tömegaránynak megfelel  mennyiség  puffert

adtam. A minta homogenizálását Vortex rázógép segítségével végeztem el a rendszer

folyadékkristályos állapotában, 50-60 °C között. A mintát legalább 20-szor, váltakozva 15 

percre 50 °C-os szárítószekrénybe majd 4°C-os h t szekrénybe tettem. Ezen felül a homogén

rendszer kialakulását folyamatos rázatással, valamint a h torna segítségével értem el [97]. Az 

így készített liposzómás rendszert a röntgen, a DSC és a fagyasztvatöréses mérések el tt 4 °C-

on tároltam.

Az endotoxin humán sejtek membránjára gyakorolt közvetlen hatását ezzel a 

liposzómás rendszerrel modelleztem. Széles koncentráció tartományt szándékoztam vizsgálni, 
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ennek megfelel en a következ  LPS/DPPC tömegarányokat mértem össze: 0,0034; 0,034; 

0,068; 0,340; 0,681; 3,40, melyek egyenként közelít leg 10-3, 10-2, 2·10-2, 10-1, 2·10-1, 1 

LPS/DPPC mólarányoknak felelnek meg. Az eredményeim bemutatásánál az LPS/lipid 

tömegarány értékeket fogom használni, a mivel az LPS móltömege egy közelít  érték, ezért 

pontosabb tömegegységben kifejezni arányukat. 

Minden LPS-t tartalmazó rendszer készítésénél összemértem a tömegarányoknak

megfelel  DPPC-t és a száraz por alakban kikristályosított LPS-t. A bemért anyagokat száraz

állapotban jól összekevertem és ez után adtam hozzájuk annyi PBS puffert, hogy valamennyi

rendszer szárazanyagra (lipid+LPS) nézve 20 m/m%-os legyen. A DPPC alapú rendszereknél 

láthatólag is hamar, a preparálás kezdetén, már rövid idej  rázás után, kialakult a homogén

rendszer.

5.2.2 DPPE alapú liposzómák készítése 

A DPPE/víz rendszer készítése

A DPPE-t (1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-foszfatidiletanolamin) kloroform-metanol 2:1 

arányú elegyében feloldottam, majd rotadeszten bepároltam. A lombik falán képz dött

lipidfilmben maradt oldószer molekulák maradéktalan eltávolítására a mintát vákuum 

szárítószekrénybe helyeztem és szobah mérsékleten 6 órán át kezeltem. A beszárított lipidhez

annyi ionmentesített, kétszer desztillált vizet adtam, hogy a preparátum lipidre nézve 0,2 

tömeg% -os töménység  legyen. A minta homogenizálását mágneses kever vel kezdtem el 

szobah mérsékleten, majd h torna (a folyamatot többször ismételve a mintát 55°C-os 

vízfürd b l 18°C-ba helyeztük, majd vissza az 55°C-ra) mellett ultrahangos fürd vel

folytattam. A homogén rendszer el állítása meglehet sen nehéz feladat a liposzóma

instabilitása miatt [98]. Ezért 4-6 óránként újra-homogenizálást kellett elvégeznem h tornás

ultrahangozással. A DSC, a röntgen és a fagyasztvatöréses mérésekhez az így készített 

liposzóma rendszert lecentrifugáltam (30 percig 2000 1/min fordulatszámon) és a kapilláris 

alján leülepedett anyagot használtam fel. 
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DPPE-DPPG/ víz és DPPE-DPPG/ LPS/ víz rendszer készítése

Valamennyi DPPE alapú - bakteriális membránt modellez  – lipid keverék

rendszert úgy készítettem, hogy 80 mól % DPPE-t és 20 mól % egyéb lipidet tartalmazzon és

szárazanyagra (lipid vagy lipid+LPS-re ) nézve 20 m/m %-os legyen. A 20 mól %-ban 

jelenlév  kísér  lipidek nagymértékben javították a rendszerek stabilitását és meggyorsították

a végs  homogén állapot kialakulását a DPPE/víz rendszeréhez képest. 

A 80 mól % DPPE és 20 mól% DPPG (1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-foszfát (Na só) 

M= 669,87 g/mól). aránynak megfelel  mennyiség , por alakban bemért lipidet kloroform:

metanol 2:1 térfogatarányú elegyében feloldottam. A hozzáadott szerves oldószer 

elpárologtatásához a mintát 40 °C-os szárítószekrénybe helyeztem, majd az oldószer 

molekulák maradéktalan eltávolítására a mintát 6 órára vákuum szárítószekrénybe helyeztem.

A beszárított lipidhez annyi PBS puffert adtam, hogy a minta lipid tartalma 20 m/m %-os

legyen. A minta homogenizálását folyadékkristályos állapotában 75°C-on Vortex rázógép 

segítségével kezdtem el. A rendszer teljes homogenizálásához a DPPC/víz rendszer 

preparálásánál ismertetett h tornát alkalmaztam azzal a különbséggel, hogy ebben az esetben 

a szárítószekrény 75 °C-os volt [99]. Az így kapott homogén rendszert használtam a röntgen, 

DSC és a fagyasztvatöréses mérésekhez.

Az LPS hatását a DPPE-DPPG foszfolipidekb l felépül  liposzóma rendszereken a 

0,035, 0,071, 0,354, 0,712, 3,54 LPS/lipid tömegarányoknál vizsgáltam, melyek közelít leg a

10-2, 2·10-2, 10-1, 2·10-1, 1 LPS/lipid mólarányoknak felelnek meg.

A LPS-t tartalmazó rendszer készítésénél a 80 mól % DPPE és 20 mól% DPPG 

arányoknak megfelel  mennyiség  száraz DPPE és DPPG lipidet mértem be, hozzáadtam a 

feltüntetett arányoknak megfelel  mennyiség  LPS-t, majd a kloroform/metanol elegyében 

feloldottam. Ezek után a preparálás további módja megegyezik az el z  szakaszban, a DPPE-

DPPG/víz rendszernél alkalmazottal Valamennyi vizsgált rendszer szárazanyagra (lipid+LPS)

nézve 20 m/m%-os töménység .

DPPE-DPPA/ víz, DPPE-DPPA/LPS/ víz, DPPE-DPG/ víz és DPPE-DPG/LPS/ víz
rendszer készítése

LPS hatását vizsgáltam a DPPE-DPPA/víz, DPPE-DPG/víz modellmembrán

rendszeren is. A 80 mól % DPPE-t és 20 mól % DPPA-t (1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-

foszfatidsav (Na só), M=670,88 g/mól) vagy 20 mól % DPG-t (1,2-dipalmitoil-sn-glicerol,

M= 568,9 g/mól) tartalmazó 20 m/m %-os mintákat a DPPE-DPPG/víz alapú rendszerek 
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preparálásával megegyez  módon készítettem. A vizsgálataim során az LPS/lipid

tömegarányokat a 0,036-3,746 (azaz 10-2, 2·10-2, 10-1, 1 LPS/lipid mólarány) tartományban

változtattam.

5.3 A DSC vizsgálat paraméterei 

A kalorimetriás vizsgálatokhoz az 5.2 fejezetben leírt módon készített mintákat

használtam fel. A párolgási veszteség elkerülése érdekében zárt bevonatos alumínium

mintatartókba kb. 10 mg mintát mértem be (0,001 mg pontossággal). A mérés közben történt 

esetleges párolgás ellen rzésére minden egyes mérés után a tégelyek tömegét visszamértem.

A méréseket DSC 2920 (TA INSTRUMENTS) típusú készüléken végeztem. A m szer

kalibrálása tiszta indium mintával történt ( Tos= 156,6 °C). A m szerkönyv leírása szerint a

szórási értékek a h mérsékleti pontoknál ± 0,1 °C, az entalpiaváltozásoknál ± 10 %, de a 

vizsgálataim során egyes rendszereknél kisebb szórást tapasztaltam. A mérések során a

referencia cella üres volt. Tiszta DPPC valamint DPPC/ LPS rendszerek vizsgálatakor 15°C-

tól 50°C-ig mértem 1 °C/min felf tési sebességgel, amely korábbi tapasztalataink alapján a

legmegfelel bbnek bizonyult. A tiszta DPPE/ DPPG, DPPE/ DPPA, DPPE/ DPG, illetve e 

rendszerek LPS-t tartalmazó változatai esetében 20 °C-tól 75 °C-ig mértem, szintén 1 °C/min

felf tési sebességgel.

5.4 A röntgendiffrakciós mérés paraméterei 

A röntgenmérésekhez az 5.2 fejezetben leírt módon elkészített anyagot használtam fel.

A liposzóma rendszert vékony üvegkapilláris segítségével kvarckapillárisba töltöttem, 

melynek 1 mm-es küls  átmér je (falvastagsága pedig 0,01 mm) volt. A betöltött mintát

centrifugába tettem (3 perc, 2500 1/min fordulatszám) azért, hogy a belekerült

leveg buborékokat ki zzem. A sikeresen megtöltött kapillárisokat üvegdugóval zártam le, 

kívülr l pedig kétkomponens  epoxid gyantával biztosítottam a légmentes záródást. 

A szórási görbéket két helyérzékeny detektorral felszerelt Kratky típusú kompakt

kamerán vettem fel, mellyel egyidej leg vizsgálható a kis- és nagyszög  szórási tartomány.

(A kisszög  mérés pontossága ±0,5 Å, a nagyszög  mérésé ±0,05 Å.) A kisszög  kamera

pontos beállításához, illetve ellen rzéséhez, ismert szórási görbével rendelkez  tiszta ezüst-
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sztearát mintát, még a nagyszög  kamera beállításához tripalmitint használtam 

referenciaanyagként. A méréseket az egyes fázisokra jellemz  h mérsékleten végeztem: a 

DPPC alapú rendszerek esetén 28, 38 és 45 °C-on, valamennyi DPPE alapú rendszernél 40 és 

70 °C közelében, vagy a különböz  állapotoknak megfelel  h mérsékleten. A mintákat az 

adott h mérsékletem 30 percig inkubáltam, majd a mérés során 600 sec-ig gy jtöttem az

adatokat. A szórási görbéket a fázisátmeneti h mérséklet tartományban felf tési program 

segítségével is vizsgáltam. Ebben az esetben a mintát a megfelel  h mérsékleten 15 percig 

termosztáltam, amit 600 sec mérési id  követett. 

5.5 Fagyasztvatöréses mintakezelés 

A fagyasztvatöréses kísérleteket az Országos Baleseti és Sürg sségi Intézet

Kórszövettani Osztályán végeztem el. Az 5.2 fejezetben leírt módon készített mintákat a 

fagyasztó mintatartóval és az anyag átmérésére használandó mikropipettával együtt

termosztáltam fél órán keresztül a vizsgálandó fázisnak megfelel  h mérsékleten. A mintából

a pipetta segítségével a mintatartóra mértem néhány l-t, majd behelyeztem cseppfolyós 

freont tartalmazó edénykébe kb. 20 sec-ig. Ezt követ en cseppfolyós nitrogénfürd be került. 

A kb. -150 oC-os mintatartón lév  mintát BALZERS BAF 400D fagyasztvatör  berendezésbe 

helyezve –100 oC-on törtük. Ezt követ en - a minta felszínének „megtisztítása” érdekében - 

20 sec-ig vákuumszublimáltatás történt 10-7 bar-on. Az így kapott felületr l 45o-os platina-,

majd 90o-os szénréteg felg zölésével replikát készítettem. A replika felületér l a feleslegessé

vált liposzóma darabokat felületaktív anyag oldatával, végül pedig desztillált vizes mosással 

távolítottam el. A megtisztított replikát réz mikrorostélyra helyezve elektronmikroszkóppal

(JEOLJEM-100 CXII) vizsgáltam.
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6. A mérési eredmények és értékelésük 

A vizsgált R595 lipopoliszacharid modellmembrán rendszerekre kifejtett hatását két 

fejezetben mutatom be, a vizsgált modellmembrán rendszernek lipid összetételének

megfelel en. El ször a humán modellmembrán (DPPC/víz) rendszert, majd a bakteriális

modellmembránok (a DPPE/víz, a DPPE-DPPG/víz, a DPPE-DPPA/víz, a DPPE-DPG/víz

rendszer) vizsgálatát értékelem.

Valamennyi rendszer esetén az alkalmazott három módszer (DSC, röntgen, 

fagyasztvatörés) közül a DSC vizsgálatokat végeztem el els ként, mert ennek a módszernek

az eredményei a vizsgált liotróp rendszerek termikus sajátságairól átfogó információkkal

szolgálnak. Megállapíthatjuk, hogy a tiszta liposzóma rendszerek mely fázisátmenetei

detektálhatók, valamint a tiszta rendszerhez különböz  mennyiségben adott LPS a

fázisátmenet jellemz it milyen mértékben változtatja meg.

A DSC vizsgálatok szolgálnak információval arra nézve is, hogy a röntgen módszerrel

mely h mérsékleten mérhet k az egyes fázisok. A röntgendiffrakciós mérések sorozatában

olyan szórási görbéket vettem fel, amelyek az adott rendszer egy-egy termodinamikailag

stabil állapotaihoz tartoznak, azaz igyekeztem a fázisátmeneti h mérséklettartományokat

elkerülni. Azon rendszerek esetén, melyeknél a stabil fázisokhoz tartozó szórási görbék nem 

szolgáltak egyértelm  információval a rendszer viselkedésér l, a szerkezeti változás pontos 

nyomon követésére a fázisátmenet h mérséklettartományában is vettem fel diffrakciós 

görbéket.

Utolsóként a fagyasztvatöréses vizsgálatokat végeztem el azokon a rendszereken, 

melyeknél a DSC és a kisszög  röntgendiffrakciós felvételek alapján ezt indokoltnak 

tartottam. Fagyasztvatöréses mintakezelés során készített elektronmikroszkópos felvételeken

a liposzóma vagy a rendszerben kiépül  struktúra morfológiája figyelhet  meg, melyekb l

levonható következtetésekkel könnyebben alátámaszthatók és igazolhatók azok a 

feltételezések, amelyeket a DSC és a röntgenvizsgálatokra alapoztam.
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6.1 A DPPC/víz alapú liposzóma rendszerek vizsgálata 

6.1.1 A DSC mérési eredmények és értékelésük 

A rendszerek jellemzéséhez, annak termotróp sajátságának megfelel en

meghatározott, széles h mérsékleti tartományban felvett DSC görbéket használom. Az 

ordinátán a h áramot tüntettem fel relatív egységekben. Egy ábrán több görbét is bemutatok, 

és azokat egymáshoz képest az ordináta mentén eltoltam a jobb összehasonlítás céljából. A

görbékb l az alábbi karakterisztikus kalorimetriás jellemz ket olvastam le; a DSC görbe 

minimum helye, közelít leg a fázisátmeneti h mérséklet (Tm), az ún. onset pont (Tos), mely

egy jellemz  kalorimetriás érték a fázisátmeneti h mérséklet tartomány kezdeti értékeire, és a

fázisátmenet entalpiaváltozása ( H).

A tiszta DPPC/víz rendszer DSC görbéjén a 18.b ábrán bemutatott

h mérséklettartományban két lokális minimum látható. A 35,3 °C-on mért els  csúcs az 

el átmenetnek felel meg. Az el átmenet során a rendszer gélb l hullámos gél állapotba alakul

át, mely 4,9 kJ/mól entalpiaváltozással jár. A második intenzívebb csúcs minimum pontja 

pedig a f átmenetet jelzi 40,7 °C-on. A hullámos gélb l folyadékkristályos fázisba történ

átalakuláshoz tartozó entalpiaváltozás értéke 34,5 kJ/mól. A két átmenetet összehasonlítva az

el átmenet h mérséklettartománya közel 1 °C-kal szélesebb, mint a f átmeneté,

entalpiaváltozása pedig 15 %-a a f átmentének. Ezek a jellemz  értékek jó egyezést mutatnak

az irodalmi adatokkal [97]. Az LPS jelenléte a DPPC/víz rendszer el - és f átmenetét is

befolyásolja, de az el átmenetre drasztikus hatást fejt ki. Az LPS hatására bekövetkez

változások er sen függnek az LPS/DPPC tömegaránytól.

A tiszta DPPC/víz rendszerhez LPS hozzáadásával az el átmenet fázisátmeneti

h mérséklete az LPS/DPPC tömegarány növelésével közel monoton módon csökken (18.a 

ábra). A vizsgált rendszerek el - és a f átmenetére jellemz  kalorimetrikus értékeket az I. 

táblázat tartalmazza. A tiszta rendszer el átmenetének 4,9 kJ/mól entalpiaváltozása LPS 

koncentrációjának növelésével csökken, a 0,068 LPS/DPPC tömegaránynál 2,7 kJ/mól

detektálható. Az LPS mennyiségének további növelésével a 0,34 LPS/DPPC és ennél 

magasabb tömegaránynál az el átmenet nem észlelhet .

A f átmenet a teljes, vizsgált LPS koncentráció tartományban megfigyelhet . A 

f átmenet fázisátalakulási h mérséklet pontjai LPS hatására szignifikánsan nem változnak. A 

legmagasabb LPS koncentrációnál (3,40 LPS/DPPC tömegarány) az átmenet h mérséklete

44



kismértékben emelkedik 40,6 °C-ról 41,3 °C-ra. A f átmenet entalpia változásában LPS 

koncentráció növelésével monoton csökkenés figyelhet  meg. A 0,0034 LPS/DPPC 

tömegarányú rendszer fázisátmenetét kísér  entalpiaváltozás 32,5 kJ/mól értékr l LPS 

hozzáadásával folyamatosan csökken. A 3,40 LPS/lipid tömegaránynál ez az érték 1,3 kJ/mól.

LPS koncentráció növelésével megváltozik a DSC csúcs alakja is, mint ahogy ez a 18.b ábrán 

is látható. Diffúzabbá válik, majd a vizsgált legmagasabb LPS koncentrációnál a f átmenet

széles h mérsékleti tartományt ölel fel (~ 34-44 °C-ig) és egy kiszélesedett, minimális

entalpiaváltozású csúcs figyelhet  meg, az alacsonyabb LPS koncentrációjú rendszerekhez 

képest. A görbe diffúz jellege, valamint a tiszta rendszeréhez képest is magasabb

fázisátmeneti h mérséklete a kooperatívan együtt olvadó láncok számának csökkenésére utal, 

valamint a rendszerben lamelláris szerkezet mellett más formák is jelen lehetnek, melyek

egészen más jelleg  fázisátmenetet indukálnak. 
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18. ábra: A DPPC alapú rendszerek DSC felvételei az el átmenet (a.) és a f átmenet (b.) 

h mérséklet tartományában. A görbéken feltüntetett értékek az LPS/DPPC tömegarányt

jelölik.
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I. táblázat: A DPPC alapú rendszerek el - és f átmenetének jellemz  kalorimetrikus adatai 

LPS /DPPC
(mg/mg LPS/

lipid)
Tos (°C) ±0,2 Tm (°C) ±0,2

H
(kJ/ mól lipid)

± 10%

Tiszta DPPC 33,5 35,3 4,9

0,0034 32,6 35,1 4,3

0,034 32,0 34,7 2,2

El
át

m
en

et

0,068 32,2 34,9 2,7

Tiszta DPPC 40,4 40,7 34,5

0,0034 40,1 40,5 32,4

0,034 40,2 40,6 31,0

0,068 40,2 40,7 30,0

0,340 38,8 40,6 19,4

0,680 38,9 40,7 11,3

F
át

m
en

et

3,40 38,3 41,3 1,3

6.1.2 A kisszög  röntgendiffrakciós mérési eredmények és értékelésük 

A DPPC/ víz alapú rendszerek esetében a DSC mérések alapján 26 °C-on a gél, 38 °C-

on a hullámos gél, 45 °C-on pedig a folyadékkristályos állapothoz tartozó szórási görbéket 

vettem fel.

Gél állapotban (26 °C-on) a tiszta DPPC/víz rendszer diffrakciós görbéje a 19.a ábrán 

látható. Az általunk vizsgált kisszög  tartományban a tiszta rendszer szórási görbéjén öt 

rendben jelenik meg Bragg reflexió. Vizsgálataim során szignifikáns változás az el  három 

rend szórásában következett be, ezért az ehhez tartozó szórási változó tartományban mutatom

be a görbéket. A tiszta DPPC/víz rendszer els  három Bragg maximumához tartozó szórási 

változó értékek egyenként sL1=0,0158, sL2=0,03143 és sL3=0,04697 1/Å. (A szórási változók, 

illetve a hozzájuk tartozó periódustávolságok indexébe írt „L” a lamelláris szerkezetet jelöli.) 

Az irodalmi összefoglalóban levezetett összefüggések alapján az els  rendbeli Bragg 

maximum helyének a reciproka a rendszerre jellemz  rétegtávolságot adja meg, azaz s1=1/d

1/Å. A vizsgált rendszer esetében konkrétan ez az érték sL1= 1/63 1/Å. A tiszta DPPC/ víz

rendszer szórási görbéjén megjelen  maximum értékekhez tartozó szórási változók reciprok 

értékeinek arányából (dL2=dL1*/2, dL3=dL1*/3) megállapítható, hogy a rendszerben jól definiált 
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lamelláris struktúra épül ki. LPS hozzáadásával a tiszta liposzóma rendszer több rendbeli 

szórásával ellentétben egy vagy két rendben mutatnak diffrakciós csúcsot. A vizsgált 

legkisebb LPS koncentrációjú rendszer (0,034 LPS/DPPC tömegarány) els  Bragg csúcsához

tartozó szórási változó értéke megegyezik a tiszta DPPC/víz rendszerével (s1=0,0158 1/Å), de 

intenzitása drasztikusan lecsökkent, ami a rétegrendszer szabályosságának csökkenését jelzi. 

A második csúcs maximum helye (s2=0,0313 1/Å) az alacsonyabb szórási változók irányába 

mozdult el, a tiszta rendszeréhez képest. Az LPS koncentrációjának növelésével a 0,340 

LPS/lipid tömegarányú rendszernél intenzíven az els  rendbeli szórás detektálható s1=0,0155

1/Å értéknél, mellette a második rendbeli szórás intenzitása elhanyagolható az s2=0,0313 1/Å 

szórási változó értéknél, de valamennyi mérés során megjelent, tehát az adott rendszerre 

jellemz . A csúcsok intenzitása kisebb, mint az alacsonyabb LPS koncentrációjú rendszeré, 

valamint a görbe alapvonala nem jól definiálható. A vizsgált legnagyobb mennyiség  LPS-t

tartalmazó rendszernél (3,40 mg/mg LPS/lipid) egy igen összetett, kiszélesedett görbe jelenik

meg, melynek jellemz  maximuma s=0,0189 1/Å szórási változó értéknél van. E diffúz görbe 

a tiszta rendszer els  és második rendjéhez tartozó szórási változók tartományában s=0,011 

1/Å-t l s=0,033 1/Å-ig szélesedett ki, ezért a maximum egyértelm en nem indexelhet . A 

megjelen  több lokális maximum a rendszer összetett jellegére utal.
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19. ábra: A DPPC alapú rendszerek kisszög  szórási görbéi az alaprendszer gél (a), hullámos

gél (b) és folyadékkristályos (c) állapotának megfelel  h mérsékleteken. A görbéken 

feltüntetett értékek az LPS/DPPC tömegarányt jelölik. 
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Hullámos gél fázisban 38 °C-on a tiszta DPPC/víz rendszer szórási képén intenzíven

két rendben jelennek meg éles Bragg maximumok s1=0,0149 1/Å, s2=0,0301 1/Å értékeknél, 

mint az a 19.b ábrán látható. A harmadik rend diffúzzá válása, valamint a csúcsok intenzitás

értékeinek csökkenése a gél állapotban mértekhez képest, a hullámos gél fázis fluidabb 

jellegével magyarázható. A tiszta rendszerhez LPS hozzáadásával egy maximum detektálható. 

A 0,034 LPS/lipid tömegarányú rendszernél az els  Bragg csúcs kiszélesedik, intenzitása 

lecsökken, maximum helye eltolódik az s1=0,0142 1/Å értékre, a tiszta rendszeréhez képest. 

LPS további hozzáadásával a Bragg csúcs alakja diffúzabbá válik, a 0,340 LPS/lipid

tömegaránynál igen széles szórási változó tartományban kiszélesedik. Lokális maximumok

mellett a legnagyobb intenzitás az s=0,0142 1/Å szórási értéknél jelenik meg. A 3,40 

LPS/lipid tömegarányú rendszernél a görbe diffúzitása megmarad, de intenzitása 

szignifikánsan megn , maximum értéke a nagyobb szórási változók irányába tolódik el 

(s=0,0186 1/Å) az alacsonyabb LPS koncentrációjú rendszerekhez képest. 

Folyadékkristályos állapotban a tiszta DPPC/víz rendszernél megjelen  els  két

intenzív csúcsának maximumai (s1=0,0164 1/Å és s2=0,0325 1/Å) LPS hozzáadására az 

alacsonyabb szórási változók irányába tolódnak el, amik a 0,034 mg LPS/mg lipid rendszernél 

s1=0,01506 1/Å és s2=0,02944 1/Å értékeknél jelennek meg (19.c ábra). LPS koncentráció 

növelésével hasonló tendencia figyelhet  meg, mint gél állapotban, azaz a görbék 

kiszélesednek, diffúzzá válnak. A 0,340 LPS/lipid tömegaránynál a csúcs maximum helye 

kisebb szórási változó s=0,0152 1/Å értéknél, még a vizsgált legmagasabb LPS 

koncentrációnál s=0,0181 1/Å-nél detektálható. LPS koncentráció növelésével a rétegek 

közötti korreláció folyamatosan csökken, aminek következtében a Bragg csúcsok 

kiszélesednek és diffúzzá válnak, mivel az LPS molekula réteges szerkezetet módosító 

karaktere egyre intenzívebbé válik. 

A vizsgált legmagasabb LPS koncentrációjú rendszer különböz  h mérsékleteken

felvett szórási görbéin a tiszta DPPC/víz rendszerre jellemz  karakterisztikus szórási kép

egyáltalán nem figyelhet  meg (19.a, b és c ábra). H mérséklet emelésével a rendszerhez

tartozó diffúz görbe maximum helye folyamatosan az alacsonyabb szórási változók irányába 

tolódik el. Tehát a tiszta rendszer fázisátalakulását követ  szerkezeti változások tendenciája 

nem jellemz  erre a rendszerre; azaz a rendszer nem követi a DPPC/víz rendszer egyes

fázisátalakulásai során megfigyelhet  szisztematikus rétegszerkezet változásait.
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6. 1.3 A fagyasztvatörés eredményei és értékelésük

A fagyasztvatöréses módszer során el állított replikáról készült elektronmikroszkópos

felvételeken a rendszerben kiépül  tipikus alakzatok, formák kerülnek bemutatásra. A vizsgált 

multilamelláris liposzómák heterodiszperz méreteloszlásúak [100-102]. Jellemz en

gömbszimmetrikus formát alkotnak, azonban a réteges gömbhéjak ki is nyílhatnak, amivel

csökkentik a vezikulák szabályosságát. A DPPC/víz rendszer különböz  liotróp fázisaiban

kiépül  struktúrákat a 20. ábrán mutatom be. Gél állapotban (28 °C-on) a liposzóma törési 

felszíne sima, szabályos gömbszimmetrikus alakzatot vesz fel (20.a ábra). A h mérsékletet 38 

°C-ra emelve (a hullámos gél fázisban) a liposzómák tipikus, gömbszer  alakja megmarad,

ugyanakkor az egyes héjak felszínén ezen mezomorf állapot megnevezésének alapot adó

felületi, periódikus hullámzás jelenik meg (20. b ábra). A felületi periódusok hossza 12-16 nm 

között van [39]. A f  fázisátmenet során a felületi hullám elt nik. 45 °C-on, 

folyadékkristályos állapotban a gél állapothoz hasonló, de kevésbé egységes morfológia 

figyelhet  meg (20. c ábra). Több a sérült, szabálytalan forma, a liposzómák közötti

térrészben a multiréteges alakzatok fordulnak el , amelyek különböz  rádiusz mentén ugyan 

görbültek, de zárt gömbhéjformát nem alkotnak. A szabálytalan forma kialakulásának oka a 

folyadékkristályos állapotra jellemz  mobilitás.

a b

1,5 μm1,5 μm

3 μm

2,5 μm 

0,15 μm

c

2 μm2 μm

20. ábra: A DPPC/víz rendszer elektronmikroszkópos felvételei 28 °C-on gél (a), 38 °C-on 

hullámos gél (b) és 45 °C-on folyadékkristályos (c) állapotban
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A DSC és röntgendiffrakciós vizsgálatokkal azt állapítottam meg, hogy a DPPC/víz 

rendszerhez adott LPS koncentrációjának függvényében a liposzóma szabályos szerkezetét

lerontja. A morfológiai kép ezeket a következtetéseket meger síti. A vizsgált legmagasabb

LPS koncentrációjú rendszer (3,40 LPS/DPPC mg/mg) 22 °C-os állapotáról készített 

elektronmikroszkópos felvételen a lamelláris struktúra mellett szemcsés felület  egységek 

jelennek meg (21. a ábra). A röntgendiffrakciós vizsgálatok eredményeivel összehasonlítva

ezt a felületi morfológiát, felételezhet , hogy a szemcsés felszín  (a kicsiny gömbszer

liposzómák alkotta hálózat közötti) térrészek az LPS által indukált köbös fázisnak felelnek 

meg. A fázisátmeneti h mérséklet fölött a rendszerben kiépül  morfológia hasonló a 22 °C-on 

kialakult formákhoz (21. b ábra). Ez alátámasztja a diffrakciós mérések eredményeib l levont 

következtetést, miszerint a lamelláris és köbös struktúra egyidej  jelenléte a láncolvadási

h mérséklet felett szintén tipikus marad.

a b

1,3 μm

0,32 μm1,3 μm 

21. ábra: A 3,40 LPS/DPPC tömegarányú rendszer elektronmikroszkópos felvételei

22 °C-on (a) és 50 °C-on (a betoldás a köbös struktúraként interpretált „szemcsézett”

térrészek kinagyított morfológiáját mutatja be, b) 
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6.1.4 Összegzés 

A Salmonella minnesota R595 LPS a DPPC/víz liposzómákra, mint humán

modellmembrán rendszerekre kifejtett hatása er sen függ az LPS koncentrációjától. Az el -és

a f átmenet eltér  tulajdonságainak, így a LPS molekulák azokra kifejtett hatásának a 

különbsége is alapvet en a két fázisátmenet eltér  karakteréb l adódik. A tiszta DPPC/víz 

rendszer f átmenete során, hullámos gélb l folyadékkristályos állapotba történ  átalakítása

36 kJ/mól entalpiaváltozással járó els rend  fázisátalakulás. Az el átmenet alacsony (  5 

kJ/mól) entalpiaváltozással járó átalakulás, melynek következtében gyengén els rend

fázisátmenetek közé sorolható. Az alacsony entalpiaváltozás a gélb l a hullámos gélbe történ

fázisátalakulás során azzal magyarázható, hogy mindkét fázis gél állapotú, így nincs szükség 

nagy energia befektetésre. Energiakülönbség a két állapot között abból adódik, hogy 

átalakuláskor lipidmolekulák kölcsönhatása miatt a liposzómában felületi hullám jelenik meg.

Hullámos gél állapotban a liposzómában a felületi hullám, magának az el átmenetnek a 

kialakulása visszavezethet  a foszfolipid molekula poláris fejcsoportjának, azaz a poláris 

kölcsönhatások megnövekedett szerepére [103]. A DPPC esetében ennek kialakulását a

jelenlév  kolin funkciós csoport segíti el , mivel a 38 °C és 41 °C közötti tartományban a 

kolin fejcsoportok és az ket körülvev  vízmolekulák kölcsönhatásának következtében a 

foszfolipidek hossztengelyük mentén a sima gömbfelületb l kimozdulnak, így kialakítva a 

rendszer minimális energiáját adott h mérsékleten. Amennyiben a kolint csoportot 

etanolaminnal (DPPE molekula) helyettesítjük, el átmenetet nem mutató liposzóma rendszert

kapunk, mivel megváltozik a molekula fejcsoportjának összetétele és ennek következtében a 

vízmolekulákkal történ  kölcsönhatás jellegének dominanciája elt nik. A gyengén els rend

fázisátmenettel szemben a f átmenet során egy szignifikáns változás következik be a 

foszfolipid kett sréteg szerkezetében. A h mozgás következtében a foszfolipid szénláncok 

közötti van der Waals kölcsönhatások er ssége lecsökken, a rendezett szénlánc pakolódás

megsz nik, ún. láncolvadás történik, mely létrehozásához az el átmenetnél közel hétszer 

nagyobb energia befektetés szükséges. 

A tiszta DPPC/víz rendszer esetében az el átmenet tehát egy „érzékenyebb”

átalakulás, mint a f átmenet. Ennek következtében a rendszerhez adott LPS molekulák az 

el átmenet karakterét már nyomnyi mennyiségben is képesek befolyásolni. Még a f átmenet

szignifikáns megváltozásához nagyobb koncentrációjú LPS jelenlétére van szükség. 
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Az eredmények tárgyalásánál valamennyi vizsgált LPS-t tartalmazó rendszer esetében 

a pontosabb kifejezés érdekében LPS/lipid tömegarányban adtam meg a koncentrációt, mivel

az LPS biológiai eredetéb l következ en csak közelít  móltömeggel jellemezhet . Ennek 

ellenére az általánosabb összefüggések bemutatásakor, az eredmények összegzésénél az 

LPS/lipid tömegaránynál szemléletesebb mólarányokat használom.

A tiszta rendszerhez adott kis mennyiség  LPS az el átmenet termikus

tulajdonságaiban drasztikus változásokat idéz el . Az LPS - molekuláris szerkezetéb l

következ en - beépül a lipid kett srétegekbe, ezzel befolyásolva a lipid molekulák közötti 

kölcsönhatásokat. Alacsony LPS koncentrációnál ez a módosító hatás az el átmenet termikus

viselkedésében is nyomon követhet . LPS koncentrációjának növelésével az entalpiaváltozás 

és a fázisátmeneti h mérséklet csökken. Majd 1/10 LPS/DPPC mólaránynál az el átmenet

már nem detektálható. A hullámos gél fázis megsz nése a DPPC fejcsoportok közé beépül

negatív töltés  LPS hatására következik be, mivel megváltoztatja a foszfolipid fejcsoportok 

között kialakuló hidratációs hatásokat (a hidrátburok méretét és kiterjedését) valamint a

felületi töltéseloszlást.

A f átmenet termikus tulajdonságainak változása csak magasabb LPS koncentrációnál 

figyelhet  meg, mivel fázisátmeneti karakteréb l adódóan kevésbé „érzékeny”, mint az

el átmenet. Nyomnyi mennyiség  LPS-t tartalmazó rendszerek esetében az 

entalpiaváltozásban kismérték  monoton csökkenés tapasztalható, a fázisátmeneti

h mérséklet azonban nem változik. LPS koncentrációjának növelésével ez a tendencia tovább 

folytatódik, de az entalpiaváltozás a 1/10 LPS/lipid mólarányú rendszernél drasztikusan

lecsökken. Emellett a fázisátmeneti h mérsékete is kiugróan magas a többi vizsgált 

rendszerhez képest. A termikus változásokból arra következtethetünk, hogy LPS hatására a 

liposzóma lamelláris szerkezete módosul. A vizsgált legmagasabb LPS koncentrációnál pedig

extrém módon megváltozik a rendszerben jelenlév  struktúra, jelent sen lecsökken az 

olvadásban kooperatívan résztvev  szénláncok száma, melyet a kiugróan alacsony

kalorimetrikus értékek is bizonyítanak. 

Kisszög  röntgendiffrakciós mérések eredményeiben hasonló tendencia figyelhet

meg, mint a DSC mérések során. A csúcsok maximum helyének eltolódását, valamint

intenzitás csökkenését vizsgálva az LPS koncentrációfügg  hatása állapítható meg.

Mindhárom fázisban LPS koncentráció növelésével a Bragg reflexiók intenzitásai 

drasztikusan csökkennek, és kiszélesednek, mely a rendezett szóróegységek méretének,

valamint a foszfolipid kett srétegek közötti korreláció csökkenését is jelzi. A vizsgált

legmagasabb LPS koncentrációjú rendszernél (1/1 LPS/lipid mólarány) felvett szórási görbék
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összetett profilja alapján megállapítható, hogy LPS hatására nem a liposzómára jellemz

egységes lamelláris szerkezet van jelen. A komplex görbén megjelen  lokális maximumok

nem indexelhet k egyértelm en, így ez alapján a jelenlév  struktúra pontosan nem

határozható meg. Feltételezhet en a lipidek réteges szerkezetet preferáló, valamint az LPS 

molekulák nem-lamelláris struktúrát formáló tulajdonsága egyszerre van jelen a rendszerben. 

Ezt támasztja alá a DSC görbe kiszélesedett diffúz jellege is, mivel a kúp geometriájú LPS 

által preferált inverz struktúrában a kifelé forduló szénláncok nem mutatnak karakterisztikus

láncolvadást, ezzel drasztikusan lecsökkentik a kooperatívan együtt olvadó domének számát.

A fagyasztvatöréses képek is alátámasztják a kett sréteg és nem-kett sréteg -az LPS

sajátságaiból adódóan feltételezhet en köbös- struktúrák egyidej  jelenlétét. A két egymás

mellett kialakuló szerkezet fázisátmeneti h mérséklet fölött is megmarad, mivel a molekulák 

kémiai karaktere, els sorban geometriája szignifikánsan nem változik meg fázisátmenetei

h mérséklet alatti alakjukhoz viszonyítva. 
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6.2 A DPPE/víz alapú liposzóma rendszerek vizsgálata 

6.2.1 A DPPE/víz liposzóma rendszer vizsgálata 

A DPPE molekula vízzel elegyítve nem képez spontán módon liposzómákat, ezért a

liposzóma rendszert nem elég homogenizálni, hanem megfelel  h kezelés (h torna), valamint

ultrahang alkalmazásával kell el segíteni a liposzómák képz dését. Az el állított liposzómák

fagyasztvatöréses módszerrel készített elektronmikroszkópos felvételein látható a liposzómák

közel gömbszimmetrikus alakja (22. a ábra), valamint a vezikulán belüli viszonylag szabályos 

elrendez dés  hagymahéjszer  rétegszerkezetet (22. b ábra). 

a b

1 μm

1 μm

22. ábra: A DPPE/víz rendszer 25 °C-os állapotáról készített elektronmikroszkópos felvételek 

A teljesen hidratált DPPE/víz rendszer 64 °C-on mutat fázisátmenetet a gél és a 

folyadékkristályos állapotok között. A láncolvadási folyamat közel 32 kJ/mól

entalpiaváltozással jár, ami az együtt olvadó szénláncok nagymérték  kooperativitását jelzi 

[104]. A vizsgált rendszer termodinamikailag stabil fázisállapotai széles h mérsékleti

tartományban léteznek. E tartománynak a középértékén végeztem a szerkezeti vizsgálatokat, a 

fázisátmeneti h mérsékletet elkerülve. 50°C-on a gél, 70°C-on a folyadékkristályos 

állapothoz tartozó kis- és nagyszög  szórási görbéket vettem fel (23. ábra). A DPPE/víz 

rendszer gél állapotában 0,0175 1/Å szórási változó értéknél éles Bragg reflexió jelenik meg,

mely szabályos lamelláris rétegszerkezetre utal (23.a ábra). A h mérsékletet 70 °C-ra emelve

a csúcs 0,0208 1/Å értékre mozdul el, miközben a görbe alakja és intenzitása szignifikánsan 

nem változik, tehát a láncolvadási folyamat a rétegtávolságot módosítja, de a rétegek közötti 

korrelációt nem befolyásolja.
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Az 50°C-on felvett nagyszög  szórási görbék a 23.b ábrán láthatók. A DPPE/víz 

rendszernél a hexagonális alrács geometriájának következtében egy csúcs jelenik meg 0,237 

1/Å értéknél. Ugyanakkor a csúcs aszimmetrikus, a bal oldala nagyobb intenzitást mutat, ami

a lipid szénláncok alrácson belüli kissé szabálytalan elrendez déséb l adódhat. A 70°C-on 

folyadékkristályos állapotban a lipidek h mozgásának következtében a molekuláris rend

teljesen megsz nik, ezért ezen a h mérsékleten diffrakciós csúcs nem jelentkezik. 

23. ábra: A DPPE/víz rendszer kisszög  (a) és nagysz g  (b) szórási görbéi 50 °C-on gél és
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A DPPE/víz rendszer nagyfokú instabilitása, valamint az irodalomban említett

metastabil fázisainak kialakulása a DPPE molekula kémiai sajátságaira vezethet k vissza. E

foszfolipid molekula hidrátburokkal együtt is igen kisméret , ikerionos töltés  fejcsoportot 

tartalmaz, így a kett srétegben a kis fejcsoportok között egyszerre elektrosztatikus vonzó és 

taszító kölcsönhatások is felléphetnek. A szférikus és a felületi töltés tulajdonságok miatt a

lipidek hosszú id n keresztül nem képesek megtartani helyüket szabályosan, egymás mellé

pakolódva a liposzóma kett srétegeiben. Tapasztalataim alapján a preparálása után pár órán

belül a rendszer elveszíti stabilitását. A további vizsgálataimhoz, azaz az LPS bakteriális 

modellmembránra kifejtett hatásának tanulmányozásához stabil tulajdonságokkal rendelkez

liposzómarendszert próbáltam el állítani. Biológiailag releváns foszfolipideket kerestem,

melyek a bakteriális membránokban domináns mennyiségben el fordulnak, vagy jelenlétük 
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elengedhetetlen a membrán tökéletes m ködéséhet. Mivel általánosságban a DPPE foszfolipid 

található meg legnagyobb mennyiségben a bakteriális membránokban, ezért DPPE alapú lipid 

keverék rendszerek vizsgálatát kezdtem el, majd biológiailag releváns (a biológiai 

membránokban a DPPE mellett tipikusan jelenlév ) egyéb lipideket is kevertem a 

rendszerhez. Ezáltal kett s célt értem el: egyrészt a kísérletek elvégzése szempontjából

stabilabb rendszerhez jutottam, másrészt a modellrendszerben, annak összetételében, közelebb

kerültem a biológiai membránokhoz. Els ként a teljesen hidratált DPPE/DPPG lipid rendszert 

vizsgáltam, melyr l az irodalomban is részletes leírás található [34]. A további 

vizsgálataimhoz a biológiai rendszert is megközelít  80/20 mólarányú DPPE/DPPG 

modellmembrán rendszert választottam. A 20 mól %-ban jelenlév , kísér  DPPG lipidet 

DPPA-ra, majd DPG-re lecserélve, további két biológiailag releváns bakteriális

modellmembránt sikerült összeállítani.
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6.2.2 A DPPE-DPPG/ víz alapú liposzóma rendszerek vizsgálata 

6.2.2.1 A DSC mérési eredmények és értékelésük 

A DPPE-DPPG/ víz liposzóma rendszer egy fázisátmenetet mutat 60 °C –on, mely

során a rendszer a gél állapotból folyadékkristályos állapotba alakul át. A DSC felvételen

jelentkez  intenzív csúcson, a magasabb h mérséklet irányában egy váll figyelhet  meg. Az

irodalomban széles körben tanulmányozták a különböz  összetétel  DPPE-DPPG liposzóma

rendszereket. A 90/10 mólarányú DPPE/DPPG rendszernél az intenzív DSC csúcs mellett,

magasabb h mérsékleten egy másik DSC csúcs is jelentkezik. Ezt a jelenséget az irodalomban

fázisszeparációval magyarázzák, azaz magasabb fázisátmeneti h mérséklet  DPPE-ben 

gazdag domének alakulnak ki a rendszerben, a domináns mennyiségben jelenlév  DPPE-

DPPG keverék mellett [20]. A vizsgált 80/20 mólarányú DPPE/DPPG rendszernél jelentkez

DSC görbe profilja alapján nem zárható ki a minta egy kicsiny hányadában bekövetkez

fázisszeparáció. Valószín leg ennél az összetételnél még nem történik meg a foszfolipidek

homogén eloszlása, ami a DPPG-t 20 mól %-nál nagyobb arányban tartalmazó lipidkeverékre

jellemz . A tiszta és LPS-t tartalmazó DPPE-DPPG liposzóma rendszerek DSC görbéit a 24. 

ábra mutatja, a hozzájuk tartozó karakterisztikus értékek a II. táblázatban találhatók.

II. táblázat: A DPPE-DPPG alapú
rendszerek fázisátmenetének jellemz
kalorimetrikus adataitiszta DPPE-DPPG 

LPS/DPPE
-DPPG
(mg/mg

LPS/lipid)

Tos (°C)
±0,2

Tm (°C)
±0,2

H
(kJ/ mól 

lipid)
±10 %

Tiszta
DPPE-
DPPG

58,2 60,5 39,5

0,035 58,4 60,5, 61,5* 27,1

0,071 57,4 60,4, 62,0* 33,2

0,354 54,4 58,0, 63,5* 11,0; 8,1**

0,712 25,6 57,6 10,2

3,54 32,0 38,0 1,9

0,02 W/g
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0,035

0,071

0,354

0,712

3,54

T (°C) * Két lokális minimum pont található a 
DSC görbén. ** A két fázisátmenetet kísér
entalpiaváltozás értékei a szétválasztott
DSC görbék alapján. 

24. ábra: A DPPE-DPPG alapú rendszerek
DSC felvételei. A görbéken feltüntetett 
értékek az LPS/DPPE-DPPG tömegarányt
jelölik.
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A tiszta rendszer termikus sajátságai LPS hatására jelent s mértékben megváltoznak.

A vizsgált 0,035- 0,354 LPS/lipid tömegarány tartományban a fázisátmenet

h mérséklettartománya kiszélesedik. A tiszta rendszernél jelentkez  váll egyre intenzívebbé 

válik, majd ez a váll LPS koncentrációjának további növelésével a 0,354 LPS/lipid

tömegaránynál egy szignifikánsan elkülönült DSC csúcsként detektálható. A komplex DSC 

görbék matematikailag két aszimmetrikus csúcs összegére bonthatók fel. Az Origin 7.5 

program segítségével az egymás mellett megjelen  aszimmetrikus csúcsokra egyenként az

alábbi (a programban Asymetric double sigmoidal néven jelölt) függvénnyt illesztettem:
12/12/

0
3

1

2

1

111 w
wxx

w
wxx cc

eeAyy ,

ahol A az amplitudója, xc a minimum helye, és w1 jellemz  paramétere, w2, w3 a szélesség

értékei az egyes szeparált csúcsoknak. A függvény kiválasztása tapasztalati úton történt, mivel

a csúcsokra egyenként ezt a függvényt illesztve, majd ezek összegét véve kaptam a legjobb

egyezést a mérési görbe csúcsprofiljával. 

A szétválasztás során az egyes DSC csúcsokra kapott karakterisztikus értékek a III. 

táblázatban találhatók. A DSC görbe szétválasztásának eredményét a 0,354 LPS/lipid

tömegarányú rendszeren a 25. ábrán mutatom be.

III. táblázat: A szétválasztott DSC 
csúcsok számított kalorimetrikus
jellemz i

T (°C)

H
ár

am
 (W

/g
)

DPPE-
DPPG/

LPS
1. DSC csúcs 2. DSC csúcs

(mg/mg
LPS/lipid)

Tm (°C)
±0,2

H (kJ/ 
mól lipid)

± 10%

Tm (°C)
±0,2

H (kJ/ 
mól lipid)

± 10%

0,035 60,4 23,7 61,5 3,4

0,071 60,4 24,7 62,1 7,5

0,354 58,6 10,0 63,3 7,0

25. ábra: Az összetett DSC görbe 
szétválasztása Origin 7.5 program 
segítségével a 0,354 LPS/lipid
tömegarányú rendszerre bemutatva. A 
mérési görbe folytonos, az illesztett
csúcsok pontozott és szaggatott vonallal 
vannak jelölve. 

A 0,035-0,354 LPS/DPPE-DPPG tömegarány tartományban vizsgált rendszereknek az 

els , azaz az alacsonyabb h mérsékleten megjelen  fázisátalakulási h mérséklete, LPS 
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hozzáadásával folyamatosan csökken 60,5 °C-ról 58,0 °C-ra. A második csúcs helye a 

magasabb h mérsékleti irányba tolódik el (61,5 °C-ról 63,5 °C-ra). Az els  átmenetet kísér

entalpiaváltozás drasztikusan lecsökken 23,7-r l 10 kJ/mól–ra, addig a második

fázisátmenethez tartozó entalpiaváltozás 3,4-r l 7,0 kJ/mól-ra emelkedett. A 0,035 LPS/lipid

rendszerhez kétszeres mennyiség  LPS-t hozzáadva (a 0,071 LPS/lipid rendszernél) az els

fázisátmenet karakterisztikus értékei szignifikánsan nem változnak meg, de a második

csúcshoz tartozó értékek változása jelent s mérték .

Feltételezhet en, a szeparált DSC csúcsoknak megfelel en, két különböz  összetétel

domén van jelen egymás mellett a rendszerekben és a hozzáadott LPS molekula növeli a 

fázisszeparációt a különböz  domének között a 0,354 LPS/lipid tömegarányig. A második

fázisátmenet h mérséklete LPS koncentrációjának növelésével megközelíti a tiszta DPPE/víz 

rendszer 64 °C-os fázisátmeneti h mérsékletét, ebb l arra következtethetünk, hogy a

magasabb olvadásponttal rendelkez  domének DPPE-ben feldúsulnak. Ezzel szemben az 

alacsonyabb fázisátmeneti h mérséklet  domének láncolvadási h mérséklete LPS 

hozzáadásával csökken, azaz a tiszta DPPG/víz rendszer láncolvadási h mérsékletének (34,4 

°C) irányába mozdul el, ami – a DPPE-ben való szegényedés következményeként- nagyobb 

mennyiség  DPPG jelenlétét jelzi, mint a kiindulási (80/20 mólarányú DPPE/DPPG)

rendszerben.

LPS koncentrációjának további növelésével a görbe összetett jellege megsz nik abban 

az értelemben, hogy csak egy csúcs detektálható, de a fázisátmenet h mérséklettartománya

kiszélesedik és a fázisátmenetet kísér  entalpiaváltozás drasztikusan lecsökken. A 0,712 

LPS/lipid tömegarányú rendszer 57,6 °C-on mutat átmenetet 10,2 kJ/mól entalpiaváltozással.

A vizsgált legmagasabb LPS koncentrációnál a 3,54 LPS/lipid tömegaránynál a csúcs 

lecsökken és extrém módon kiszélesedik, minimum pontja 38 °C-nál jelentkezik. 
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6.2.2.2 A kis- és nagyszög  röntgendiffrakciós mérési eredmények és 
értékelésük

A DPPE-DPPG/víz, és az LPS/DPPE-DPPG/víz rendszerek esetében a DSC

mérésekkel megállapított fázisátmeneti h mérséklet tartományban egyidej leg mértem a kis- 

és nagyszög  szórási görbéket. Így a DSC mérések során detektált fázisszeparációs jelenség 

szimultán nyomon követhet  a rétegszerkezet, valamint a lipid szénláncok alrácsára lebontva. 
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26 ábra: A tiszta DPPE-DPPG rendszer kisszög  (a) és nagyszög  (b) szórási görbéi a

fázisátmeneti h mérséklet tartományban

A tiszta DPPE-DPPG/víz rendszer szórási görbéi a fázisátmeneti h mérséklet

tartományában (50 és 64 °C között) a 26. ábrán láthatók. A kisszög  szórási tartományban

egy intenzív háttérszóráson éles Bragg reflexió jelenik meg 0.0164 1/Å szórási változó 

értéken (26.a ábra). Az irodalomban ezt a szórási képet uni- és multilamelláris vezikulák

egyidej  jelenlétével magyarázzák [34]. 50 és 63 °C között a Bragg csúcsok maximum helye

nem változik. A h mérséklet további emelésével, 64 °C-on a rendszer folyadékkristályos

állapotára jellemz  0,0189 1/Å értékre tolódik. A szimultán mért nagyszög  szórási görbék 

közel szimmetrikus alakjából megállapítható, hogy a lipid molekulák hexagonális alcellákba 

rendez dnek (26.b ábra). Ellentétben a kisszög  szórási profilok változásával, a nagyszög
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szórási tartományban a h mérséklet emelésével a görbék diffúzabbá válnak, valamint

maximum helyük folyamatosan az alacsonyabb szórási változók irányába mozdul el (0,238 

1/Å-r l 0,235 1/Å értékre). A Bragg csúcsok intenzitásának csökkenése a fázisátmenet során a 

lipid szénláncok megnövekedett h mozgásának a következménye. Ebb l következik, hogy 64 

°C-on, a láncolvadási h mérséklet fölött, nagyszög  röntgen csúcs nem jelenik meg.

Az LPS-t alacsony koncentrációban tartalmazó rendszer (0,071 mg/mg LPS/DPPE-

DPPG) esetében 50 és 64 °C között diffúzabb kisszög  szórási görbék detektálhatók, 

ugyanakkor a csúcsok maximum helye nem változik az azonos h mérséklet  DPPE-

DPPG/víz rendszer szórási görbéihez képest (27.a ábra). A nagyszög  szórási profil 

változásában is hasonló tendencia figyelhet  meg, mint a tiszta DPPE-DPPG/víz rendszernél,

azaz h mérséklet emelésével az egyre szélesed  Bragg csúcsok maximum helye 0,238 1/Å-

r l 0,235 1/Å értékre tolódik el (27.b ábra). Azonban 61 °C környékén jelent s intenzitás 

csökkenés figyelhet  meg, ami összhangban áll a kalorimetriás mérés eredményével,

miszerint e h mérséklet érték közelében fázisszeparáció jelenik meg. Tehát a második

(magasabb h mérséklet ) fázisátmenethez tartozó DPPE-ben feldúsult domének láncolvadási 

folyamata nem okoz szignifikáns változást a diffrakciós képben. 
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27. ábra: A 0,071 LPS/DPPE-DPPG tömegarányú rendszer kisszög  (a) és nagyszög

(b)szórási görbéi a fázisátmeneti h mérséklet tartományban
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Az LPS koncentrációt 0,354 LPS/lipid tömegarányig emelve a rendszer kisszög

szórási görbéin kétféle változás tapasztalható: a Bragg reflexiók kiszélesednek, diffúzabbá 

válnak, másrészt azon több lokális maximum jelenik meg (28.a ábra). A görbe összetett 

jellege különböz  a  lamelláris és a nem-lamelláris struktúrákhoz tartozó reflexiók

szuperpozíciójának tulajdonítható. H mérséklet emelésével 58 °C fölött szignifikáns változás

figyelhet  meg. A görbék komplex jellege megmarad, de még diffúzabb jelleg vé válnak,

valamint extrém módon kiszélesednek a 0,008-0,035 1/Å szórási változó tartományban. A 

rendszer nagyszög  diffrakciós görbéi a 28.b ábrán láthatók. A 48 °C-on megjelen  Bragg 

csúcs maximum helye h mérséklet emelésével a 0,238 1/Å értékr l folyamatosan a kisebb

szórási változók irányába tolódik el. Közben intenzitása drasztikusan lecsökken, majd 58 °C 

fölött teljesen elt nik. A nagyszög  reflexió megsz nése a lamelláris gél fázisra jellemz

alcellák hiányára utal. A vizsgált rendszernek mind a kis-, mind a nagyszög  szórási képe 58 

°C fölött szerkezeti változást mutat, mely egyezést mutat a DSC mérés során közel ezen a 

h mérsékleten detektált fázisszeparációval. A röntgendiffrakciós mérés eredményei alapján 

arra következtethetünk, hogy a két egymást követ  fázisátmenet során két különböz

tulajdonságú domén alakul át, azaz alacsonyabb h mérsékleten a lamelláris, magasabb

h mérsékleten DPPE-ben feldúsult nem-lamelláris szerkezet  egységek. 
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28. ábra: A 0,354 LPS/DPPE-DPPG tömegarányú rendszer kisszög  (a) és nagyszög

(b) diffrakciós görbéi a fázisátmeneti h mérséklet tartományban
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A vizsgált legmagasabb LPS koncentrációjú (3,540 tömegarányú LPS/DPPE-DPPG) 

rendszer fázisátmeneti h mérséklet tartományában (30 és 50 °C között) felvett kis- és 

nagyszög  szórási görbéket a 29. ábrán mutatom be.
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29. ábra: A 3,540 LPS/DPPE-DPPG tömegarányú rendszer kisszög  (a) és nagyszög  (b) 

diffrakciós görbéi a fázisátmeneti h mérséklet tartományban

A kisszög  szórási profilok 43 °C-ig közel azonos képet mutatnak (29.a ábra). A 

görbéken számos lokális maximum jelenik meg, mely átlapoló Bragg reflexiók összegének 

tekinthet k. A 32 °C-on detektált szórási görbe helye sQ2= 0,0175 1/Å szórási változó 

értéknél,és további kisebb intenzitású csúcsok sQ1=0,0118 1/Å, sQ3=0,0219 1/Å, sQ4=0,0256

1/Å, sQ5=0,0303 1/Å és sQ6=0,0325 1/Å értékeknél jelennek meg. Az egymást követ

reflexiók arányai nem felelnek meg lamelláris struktúrának, feltételezhet en a nagy 

mennyiségben jelenlév  LPS által indukált nem-lamelláris szerkezet alakul ki. Amennyiben

az alapperiodicitás dQ=112 Å-nek választjuk, akkor a fent említett szórási változó értékekb l

számítható periódustávolság arányok eleget tesznek a köbös struktúra arányainak, azaz 

dQ1=dQ/ 2, dQ2= dQ/ 4, dQ3= dQ/ 6, dQ4= dQ/ 8, dQ5= dQ/ 12 és dQ6= dQ/ 14. (A szórási 

változók, és a periódustávolságok indexébe írt „Q” köbös fázist jelöl.). Az alábbi arányok 
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alapján nem határozható meg egyértelm en, hogy a vizsgált köbös szimmetria melyik

tércsoporthoz tartozik, mivel a fent említett reflexiók több csoportban is megjelenhetnek [80]. 

43 °C fölött a molekulák megnövekedett h mozgásának következtében a szórási görbék egyre 

diffúzabbá válnak, ami a szerkezet rendezettségének folyamatos leépülését jelzi. A vizsgált 

30-58 °C-os h mérséklet tartományban detektált nagyszög  diffrakciós görbék alakja azt 

jelzi, hogy a rendszerben nincs jelen alrács, ami szintén a köbös struktúrák jelenlétére utal 

(29.b ábra). 

6.2.2.3 A fagyasztvatörés eredményei és értékelésük

A röntgendiffrakciós vizsgálatok alapján megállapítható, hogy már a DPPE-DPPG/víz 

rendszerben összetett réteges szerkezet van jelen. A rendszerr l fagyasztvatöréses vizsgálatok

során készített elektronmikroszkópos felvételek a 23. ábrán láthatók. A 24°C-on, gél 

állapotban készített képen a liposzóma réteges szerkezete mellett kisebb méret  vezikulák is 

megfigyelhet k, melyek az unilamelláris formának felelnek meg. Ezek a közel 

centroszimmetrikus liposzóma kett srétegei közéi is beágyazódnak, ezzel csökkentve a

szabályos domének méretét (30.a ábra). Folyadékkristályos állapotban, 70 °C-on a 

gömbszimmetrikus struktúra helyett nagyméret  lamellák figyelhet k meg. Ezek 

összezáródásakor a hosszúkás, megnyúlt alakzatok a liposzómák zárt és a réteges alakzatok 

közötti átmeneti formákként jelennek meg (30.b ábra). 

a b

1,5 μm
6,4 μm

30. ábra: A tiszta DPPE-DPPG liposzóma rendszer elektronmikroszkópos felvételei gél (a) és

folyadékkristályos (b) állapotban 
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A 0,071 LPS/lipid tömegarányú rendszer morfológiáját 24 °C-on vizsgálva a 

liposzóma mellett összefügg , szemcsés felület  blokkok láthatók (31.a ábra). Ezek a μm-es

nagyságú blokkok a feltételezésem szerint az LPS által indukált köbös struktúrának felelnek

meg. 70 °C-on a köbös fázishoz tartozó blokkok elt nnek, helyettük szabálytalan alakú

egységek jelennek meg, amelyek mellett a liposzóma lamelláris szerkezete továbbra is 

megfigyelhet  (24. b ábra). 

a b

 1,5 μm 4 μm

31. ábra: A 0,071 LPS/lipid tömegarányú rendszer elektronmikroszkópos felvételei 25 °C-on 

(a) és 70 °C-on (b) 

LPS koncentrációjának növelésével, a 0,354 LPS/DPPE-DPPG tömegarányú

rendszernél a DSC és a röntgendiffrakciós mérésekkel feltételezett fázisszeparáció jelensége a

fagyasztvatöréses kísérletek eredményeivel is alátámasztható. A 32.a és b ábrán 

megfigyelhet , hogy a 25 és 61 °C-os minták törési felszíne nagyon hasonló. Mindkét 

felvételen szemcsés blokkok és közéjük beágyazódott kisméret  vezikulák láthatók. Ez azt 

mutatja, hogy az els  fázisátmenet, mely a gél állapotú szénláncok olvadására vezethet

vissza, szignifikánsan nem módosítja ezt - a feltételezhet en köbös struktúrára jellemz  - 

morfológiát.
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32. ábra: A 0,354 LPS/DPPE-DPPG tömegarányú rendszer elektronmikroszkópos felvételei 

25°C-on (a) és 61 °C-on (b) 

A vizsgált legnagyobb LPS koncentrációnál (3,54 mg/mg LPS/lipid) 24 °C-on a 

liposzóma morfológiája nem figyelhet  meg (33.a ábra). Helyette - a 0,071 és a 0,354 

LPS/lipid tömegarányú rendszernél is megjelen  - szemcsés felület  blokkok válnak 

dominánssá, melyek a röntgendiffrakciós vizsgálatok alapján is azonosított köbös fázisra 

utalnak. Ez a kép a h mérséklet emelésével átalakul. A 70 °C-os mintáról készített felvétel 

egyenetlen felszín , amorf állapotot mutat, mellyel együtt rendezetlen lamelláris struktúra is

jelen van (33. b ábra).

a b
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33. ábra: A 3,54 LPS/lipid tömegarányú rendszer elektronmikroszkópos felvételei, 

24 °C-on (a) és 70 °C-on (b) 
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6.2.2.4 Összegzés 

A vizsgált DPPE/DPPG alapú modellmembrán rendszerek - összetételét tekintve- 

megközelítik a Gram-negatív baktériumok küls  membránjának lipidösszetételét. Ezért a 

különböz  foszfolipid arányú DPPE/DPPG liposzóma rendszereket széles körben

tanulmányozták [5, 34]. Ezekb l a kutatásokból származó irodalmi adatok és a kapott 

eredmények összhangban állnak. A DSC vizsgálatok alapján a tiszta 80/20 mól %

DPPE/DPPG összetétel  rendszernél a foszfolipidek elegyedése nem homogén. Az

irodalomból ismert 90/10 mólarányú DPPE/DPPG liposzóma rendszernél megjelen

fázisszeparáció a vizsgált rendszernél sem zárható ki. Ez alapján a foszfolipid összetételben

eltér  domének alakulhatnak ki, amelyekben a megnövekedett fluktuációk a rendszer 

frusztrált jellegének következménye. A DSC mérések alapján feltételezhet en a magasabb 

fázisátmenet  DPPE-ben gazdag régiók lokális elkülönülése következhet be. Ennek 

megfelel en a tiszta rendszer fagyasztvatöréses képe mind gél, mind folyadékkristályos 

állapotban inhomogén eloszlású felületi morfológiát mutat. A szabálytalan alakú vezikulák 

kialakulása, valamint a rétegek közötti strukturális hibák visszavezethet k a töltött DPPE és 

DPPG lipidek geometriai alakjában – azaz kúpos jellegükben lév  különbségekre (b vebben

lásd 2.5 fejezet). A lipidek közötti kölcsönhatásban kiemelt szerepet játszik a hidratációs

effektus is. Ennek következtében a lipidek láncolvadása és a réteges struktúra megváltozása

nem egyidej leg következik be a rendszerben, ahogy ezt a kis- és nagyszög  szórási profilok 

eltér  h mérsékleteken bekövetkez  változása jelzi.

A tiszta rendszerhez lipopoliszacharid hozzáadásával a feltételezett fázisszeparáció

megfigyelhet vé válik, azaz egymás mellett kialakulnak DPPE-ben gazdagabb ( xDPPE>0,8) és 

DPPE-ben szegényebb ( xDPPE<0,8) régiók. Az LPS feltételezhet en mindkét doménben jelen 

van. A DSC felvételek alapján LPS koncentrációjának növelésével a szeparáció mértéke 1/10 

LPS/lipid mólarányig n , ezzel együtt a DPPE-ben feldúsult domének mennyisége is n . Az

LPS-t tartalmazó rendszerekhez tartozó kis- és nagyszög  röntgendiffrakciós felvételek

komplex szerkezetre utalnak. Köztes LPS koncentrációnál, az 1/50 és az 1/10 LPS/lipid

mólarányú rendszer 25 °C-os fagyasztvatöréses képén a liposzóma morfológiája mellett, az 

LPS által indukált köbös szerkezet is megjelenik. Továbbá az 1/10 LPS/lipid mólarányú

rendszer esetében 62 °C-on is hasonló felületi morfológia figyelhet  meg. Ezek alapján arra

következtethetünk, hogy a LPS által indukált fázisszeparációban az alacsonyabb fázisátmeneti

h mérsékletet mutató doménekben a lamelláris szerkezetben lév  szénláncok olvadása 
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következik be. Még a második átmenet során a DPPE-ben gazdag doménekben az LPS által 

indukált köbös szerkezet alakul át magasabb h mérséklet  formájába. A vizsgált legmagasabb

LPS koncentrációnál (1/1 LPS/lipid mólarány) a lipid és az LPS mennyisége összemérhet  a 

rendszerben, így ennek jellemz  tulajdonságait a dominánssá váló nem-kett sréteg sajátságú

LPS molekulák a jelenlév  lipid molekulákkal együtt alakítják ki. A diffrakciós görbék 

profiljából egyértelm en azonosítható, a rendszer egészére jellemz  a köbös struktúra. A

molekulák eltér  alakjából és kémiai karakteréb l adódó különbségek a fázisátmeneti

h mérséklet fölött még kifejezettebbé válnak. Ennek következtében a rendszer amorf

jelleg vé válik, melyet a fagyasztvatöréses felvételek igazolnak.
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6.2.3 A DPPE-DPPA/víz alapú liposzóma rendszerek vizsgálata 

6.2.3.1 A DSC mérési eredmények és értékelésük 

A DPPE-DPPA/víz alapú liposzóma rendszer 66,3 °C-on mutat átmenetet a gél és a 

folyadékkristályos állapota között. A DPPE-DPPA alapú liposzómák kalorimetrikus görbéit a 

34. ábra mutatja, a hozzá tartozó karakterisztikus adatokat pedig a IV. táblázat tartalmazza.

tiszta DPPE-DPPA 

3,62

0,362

0,036
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0,015 W/g

IV. táblázat: A DPPE-DPPA alapú
rendszerek fázisátmenetének jellemz
kalorimetrikus adatai

LPS/DPPE-
DPPA
(mg/mg

LPS/lipid)

Tos (°C)
 ±0,2

Tm (°C)
 ±0,2

H (kJ/mól 
lipid)
±10%

Tiszta
DPPE-DPPA 63,4 66,3 29,5

0,036 64,8 66,5 30,9

0,362 57,6 61,6 17,6

3,62 33,6 44,9 2,1

T (°C) 

34. ábra: A DPPE-DPPA alapú 
liposzómák DSC felvételei. A görbéken 
feltüntetett értékek az LPS/ lipid
tömegarányt jelölik.

A tiszta liposzóma rendszerhez LPS hozzáadásával lényeges változás következik be a 

DSC görbékben. A vizsgált legkisebb LPS koncentrációnál (0,036 LPS/lipid tömegarány)

mind a fázisátalakulási h mérsékletben (Tm=66,5 °C), mind az entalpiaváltozásban (30,9 

kJ/mól) növekv  tendencia figyelhet  meg a tiszta rendszerhez képest. A mért magasabb 

értékek az endotoxin alacsony koncentrációban a liposzómára kifejtett szerkezetstabilizáló 

hatásával magyarázható. LPS koncentráció növelésével a DSC görbe minimum pontja (Tm ) 

az alacsonyabb h mérsékleti értékek irányába tolódik és a fázisátalakulást kísér
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entalpiaváltozás pedig monoton csökken, a csúcsok egyre diffúzabbá válnak. A 0,362 

LPS/lipid tömegarányú rendszernél detektált DSC jel igen széles h mérséklettartományban

jelenik meg, amely 17,6 kJ/mól entalpiaváltozásnak felel meg. A vizsgált legmagasabb LPS 

koncentrációnál (3,62 LPS/lipid tömegarány) egy extrém módon kiszélesedett, minimális

entalpiaváltozású (2,1 kJ/mól) DSC görbe detektálható, melynek minimum pontja közel 20 

°C-kal alacsonyabb, mint a tiszta DPPE-DPPA rendszeré. Ez a drasztikus változás az LPS

molekulák domináns hatásának következménye.

6.2.3.2 A kisszög  röntgendiffrakciós mérési eredmények és értékelésük 

A DPPE-DPPA rendszer gél állapotban (40 °C-on), hasonlóan a korábban vizsgált 

liposzóma rendszerekhez, lamelláris szerkezetet formál. Szórási görbéjén s1=0,0166 1/Å 

értéknél intenzív Bragg reflexió jelenik meg, ami a liposzóma 60,2 Å periódustávolságának 

következménye. A rendszerek gél állapotban felvett szórási görbéi a 35.a ábrán láthatók. A 

tiszta rendszernél jelentkez  csúcs maximum intenzitása LPS hozzáadásával csökken, és

annak helye pedig a szórási változók nagyobb értékeinek irányába tolódik. A 0,036 

tömegarányú LPS/lipid rendszernél a Bragg maximum helye s1=0,0169 1/Å-nél, még a 0,362 

tömegarányú rendszernél s1=0,0179 1/Å-nél található. A szórási görbe LPS hatására 

diffúzabbá válik és ez a hatás LPS koncentráció növelésével er södik, azaz a liposzóma

szabályos rétegszerkezete folyamatosan leépül. A 0,362 tömegarányú LPS/lipid rendszer 

esetén az sQ1=0,0179 1/Å értéknél megjelen  Bragg csúcs mellett a nagyobb szórási változó 

értékek irányában további kis intenzitású, lokális maximumok detektálhatók sQ2=0,0254 1/Å 

és sQ3=0,0352 1/Å értékeknél. Ezekb l az értékekb l számított periódustávolság arányok a 

rendszerben kiépül  nem lamelláris szerkezetet jeleznek. LPS további hozzáadásával csúcs

intenzitásbeli növekedés figyelhet  meg a 0,362 LPS/lipid tömegarányú rendszerhez képest.

A vizsgált legmagasabb LPS koncentrációjú (3,62 mg/mg LPS/lipid) rendszernél is az el bb

említett szórási változó értékeknél (sQ1=0,0177 1/Å, sQ3=0,0256 1/Å és sQ4=0,0352 1/Å) 

detektálhatók Bragg maximumok. Azonban további reflexiók is megjelennek sQ2=0,0216 1/Å, 

sQ5=0,0389 1/Å értékeknél. A rendszerben kiépül  köbös struktúra jelenlétét bizonyítja, hogy 

a szórási változókból számított periódustávolság arányok megfelelnek a dQ1=dQ/ 2, dQ2=

dQ/ 3, dQ3=dQ/ 4, dQ4= dQ/ 8 és dQ5=dQ/ 10 összefüggéseknek, amennyiben a köbös rács 

alapperiódusa dQ=79,9 Å. Ezek az arányok a Q224 tércsoporthoz tartozó köbös szimmetriát

bizonyítják.
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A DPPE-DPPA, valamint az LPS-t tartalmazó liposzóma rendszerek

folyadékkristályos állapotban (75 °C-on) mért kisszög  szórási görbéit a 35. b ábra mutatja. A

tiszta DPPE-DPPA rendszer folyadékkristályos állapotban rendezettebb szerkezetet mutat,

mint gél állapotban, mivel a 75 °C-on felvett szórási görbéjén intenzívebb, kisebb 

félértékszélesség  Bragg reflexió jelenik meg s=0,0193 1/Å értéknél. Az intenzív csúcs LPS 

hozzáadásával a 0,036 tömegarányú LPS/lipid rendszernél lecsökken (közel a harmadára ) és 

kiszélesedik, de a maximum helye (s= 0,0193 1/Å) nem változik. LPS koncentrációjának 

növelésével mind a 0,362, mind a 3,62 tömegarányú LPS/lipid rendszernél kis intenzitású

diffúz csúcs jelentkezik, ami gél állapothoz képest a rendezettség további lényeges 

csökkenését mutatja. 
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35. ábra: A DPPE-DPPA alapú rendszerek kisszög  szórási görbéi fázisátmeneti h mérséklet

alatt (a) és fölött (b). (A görbéken feltüntetett értékek az LPS/DPPE-DPPA tömegarányt

jelölik.)
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6.2.3.3 A fagyasztvatörés eredményei és értékelésük

Az eddigi vizsgálatok eredményei alapján megállapítottam, hogy a rendszerekhez 

adott LPS a liposzóma szabályos szerkezetét lerontja. A DPPE-DPPA liposzómában gél és 

folyadékkristályos állapotban kiépül  struktúrákat a 36. ábrák szemléltetik. Mind a gél (36.a

ábra), mind a folyadékkristályos (36.b ábra) állapotban készített felvételek szabályos, 

gömbszimmetrikus réteges szerkezetet mutatnak.

a b

6 μm 4 μm

36. ábra: A tiszta DPPE-DPPA liposzóma rendszer elektronmikroszkópos felvételei gél (a) és

folyadékkristályos (b) állapotban 

A DPPE-DPPA liposzóma rendszerhez kis mennyiség  LPS hozzáadásával a 

liposzóma morfológiája módosul a tiszta rendszerhez képest. A 0,036 LPS/ lipid tömegarányú

rendszer 50 °C-os illetve 70 °C-os minták fagyasztvatörése során készített 

elektronmikroszkópos felvételek láthatók a 37. ábrán. Mind gél, mind folyadékkristályos 

állapotban a liposzómákra jellemz  gömbszimmetrikus szerkezet megtalálható, de a tiszta 

rendszerre jellemz  (36. ábra) nagyméret  multilamelláris struktúrához képest a 

rétegszerkezet leépülése tapasztalható.
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a b

1,5 μm

2,5 μm

37. ábra: A 0,036 LPS/lipid tömegarányú rendszer elektronmikroszkópos felvételei gél (a) és 

folyadékkristályos (b) állapotban 

A 3,62 LPS/ lipid rendszerr l 24 °C-os állapotában készített elektronmikroszkópos

képén a réteges szerkezet nem figyelhet  meg (38. ábra) helyette egy nem jól definiálható, 

meggy rtnek t n  felület látható. A kitört felületek szemcsés felszín ek, szabálytalan alakúak 

és elhelyezkedés ek. A fagyasztvatöréses kísérletek eredményeivel is alátámasztható, a 

röntgendiffrakciós mérések alapján levont következtetés, miszerint a 3,62 LPS/ lipid 

tömegarányú rendszernél az endotoxin a vizsgált alaprendszer gél állapotú h mérsékletén

lamelláris szerkezet helyett köbös struktúrát indukál.

a b

1,3 μm 2 μm

38. ábra: A 3,62 LPS/lipid tömegarányú rendszer különböz  nagyításban (a, b) készített 

elektronmikroszkópos felvételei 24 °C-on
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A 24 °C-on kialakult szerkezet a fázisátmeneti h mérséklet fölött (70 °C-on) sem 

formálódik centroszimmetrikus, hagymahéjszer  liposzómákká, de részben kétségtelenül 

lamelláris szerkezetté alakul. A rendszer 70 °C-on formálódott szerkezetét a 39. ábra mutatja 

be, melyen töredezett, egyenetlen felszín , réteges szerkezetet látható. 

3 μm

39. ábra: A 3,54 LPS/lipid tömegarányú rendszer elektronmikroszkópos felvételei 70°C-on
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6.2.3.4 Összegzés 

A DPPE-DPPA liposzóma rendszer igen rendezett rétegszerkezetet mutat. A 

rendezettség mértéke folyadékkristályos állapotban nagyobb, mint gél állapotban. Ezt

támasztják alá a nagy kiterjedés , centroszimmetrikus liposzómákat mutató fagyasztvatöréses 

felvételek is. A DPPE/víz rendszerhez képest a rendszer nagyfokú rendezettsége a 20 mól %-

ban jelenlév  DPPA-nak tudható be. A DSC görbe alapján megállapítható, hogy a negatív 

fejcsoportú DPPA –ellentétben a DPPG-vel – egyenletesen oszlik el a DPPE molekulák 

között, így stabilizálhatja a kisméret  PE fejcsoportok közötti elektrosztatikus 

kölcsönhatásokat (jellemz en taszító er ket). Valamint a DPPA geometriai alakjából 

következ en jól kiegészíti a DPPE lipidek kett sréteg struktúráját, a hibahelyek számát

lecsökkenti, ennek következtében szabályos gömbszimmetrikus liposzóma rendszert alkotnak. 

Ez a szabályos rétegszerkezet LPS hatására megváltozik. LPS-t alacsony koncentrációban 

tartalmazó rendszer (1/100 LPS/lipid mólarány) termikus tulajdonsága szignifikánsan nem tér

el a tiszta rendszeréhez képest, de gél állapotban kialakult szerkezetében drasztikus változás 

tapasztalható. A röntgen vizsgálatok, valamint a fagyasztvatöréses felvételek alapján is 

megállapítható, hogy a rétegszerkezet szabályos jellege leromlik. LPS koncentrációjának 

növelésével a rendszernek mind a termikus sajátsága, mind a kialakult struktúrája módosul. A 

DSC mérések eredményei összhangban állnak a röntgenszórási görbék profiljának

változásaival, melyek alapján egy új, lamelláristól eltér  szerkezet megjelenésére

következtethetünk. Az 1/10 LPS/lipid mólaránynál a rendszerben lamelláris helyett köbös 

struktúra lesz domináns, amely a vizsgált legmagasabb LPS koncentrációnál (1/1 LPS/lipid

mólarány) még markánsabban jelenik meg. Ezt az eredményt támasztják alá a rendszerr l

készített elektronmikroszkópos felvételek. Az LPS hatását a DPPE-DPPA liposzóma

rendszeren vizsgálva megállapítható, hogy gél állapotban, az alacsony koncentrációban 

jelenlév  LPS a réteges szerkezetet lerontja, majd az 1/10 LPS/lipid mólarányú rendszernél az 

általa preferált köbös fázis jelenik meg. Az 1/1 LPS/lipid mólarány esetében az LPS 

önmagában preferált köbös szerkezete határozott módon jelenik meg.

A tiszta és az 1/100 LPS/lipid mólarányú rendszernél folyadékkristályos állapotban a 

röntgendiffrakciós és fagyasztvatöréses felvételek alapján is igazolható, hogy a lamelláris

szerkezet a jellemz . A vizsgált magasabb LPS koncentrációjú rendszerek (1/10 és 1/1 

LPS/lipid mólarány) szerkezete leromlik, a rétegek közötti korreláció gyengül. Az 1/1 

LPS/lipid mólarányú rendszer folyadékkristályos állapotában jellemz en amorf struktúra
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jelenik meg. Ezt támasztják alá a röntgendiffrakciós vizsgálatok, valamint a fagyasztvatöréses 

felvételek is.
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6.2.4 A DPPE-DPG/víz alapú liposzóma rendszerek vizsgálata 

6.2.4.1 A DSC mérési eredmények és értékelésük 

A DPPE/DPG rendszerben 67,5 °C-nál jelentkezik a f átmenet, ahogy ez a 40. ábrán 

bemutatott DSC görbén látható. Az átalakulást kísér  entalpiaváltozás értéke 35,5 kJ/mól ( V. 

táblázat).

V. táblázat: A DPPE-DPG alapú
rendszerek fázisátmenetének jellemz
kalorimetrikus adatai0,05 W/g
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tiszta DPPE-DPG 

3,74

0,374

0,075

0,037

T (°C) 

LPS/DPPE-
DPG

(mg/mg
LPS/lipid)

Tos (°C)
 ±0,2

Tm (°C)
 ±0,2

H (kJ/mól 
lipid)
±10%

Tiszta
DPPE-DPG 67,0 67,5 35,5

0,037 66,5 67,2 20,7

0,075 66,3 66,9 23,3

0,374 64,3 65,3 42,6

3,74 32,9 46,9 2,7

40. ábra: A DPPE-DPG alapú liposzómák
DSC felételei. A görbéken feltüntetett
értékek az LPS/ lipid tömegarányt jelölik.

LPS hatására az éles DSC csúcs diffúzabbá válik, a fázisátalakulási h mérséklet az 

alacsonyabb értékek felé tolódik el, valamint az entalpiaváltozásban is monoton csökkenés 

figyelhet  meg. A 0,037 LPS/lipid tömegaránynál a fázisátalakulási h mérséklet lényegesen 

nem változik, ugyanakkor a tiszta lipid/víz rendszerrel összehasonlítva entalpiaértéke

jelent sen csökken 20,7 kJ/mól-ra. A 0,075 LPS/lipid tömegaránynál a fázisátalakulási 

h mérséklet csökken, míg az entalpiaváltozásban kismérték  emelkedés tapasztalható. LPS 

koncentrációjának növelésével a fázisátalakulási h mérséklettartomány kiszélesedik, a görbe 
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minimum pontja az alacsonyabb h mérsékleti értékek irányába tolódik. A 0,374 LPS/lipid

tömegarányú rendszer fázisátmenetét az alacsonyabb LPS koncentrációjú, s t még a tiszta 

rendszer entalpiaváltozásához képest is kiugróan magas entalpiaváltozás kíséri (42,6 kJ/mól).

A vizsgált legnagyobb LPS koncentrációnál (3,74 mg/mg LPS/lipid) a DSC görbe extrém 

módon kiszélesedik, minimum pontja 46,9 °C-on jelenik meg, az entalpiaváltozása

minimálisra csökken (2,7 kJ/mól-ra).

6.2.4.2 A kisszög  röntgendiffrakciós mérési eredmények és értékelésük 

A tiszta DPPE-DPG liposzóma rendszer 40°C-on, gél állapotban felvett kisszög

szórási görbéjén a szórási változó s1= 0,0164 1/Å értékénél els  rend  Bragg csúcs jelenik 

meg (41. a. ábra). A rendszer gél állapotban lamelláris szerkezetet alkot, melynek jellemz  d 

periódustávolsága d=1/s1 alapján 61,0 Å.
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41. ábra: A tiszta DPPE-DPG rendszer kisszög  szórási görbéi gél és folyadékkristályos 

állapotban (a) és részletes felf tési program mellett (b) felvéve

A gél állapotú szórási görbével összehasonlítva folyadékkristályos állapotában 75 °C-

on egészen más karakter figyelhet  meg. Két intenzív és két további - hozzá képest - kevésbé 

intenzív Bragg maximum jelenik meg a szórási képen (41.a ábra). A maximumok mellett a 
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görbe kinagyításával további csúcsok figyelhet k meg. A maximumok helyének 

indexelésével, és az azokból számított periódustávolságok arányaiból arra következtethetünk, 

hogy a tiszta DPPE-DPG rendszerben lamelláris struktúra helyett, inverz hexagonális (HII)

valamint köbös (Q) fázis egyidej leg van jelen. Az inverz hexagonális struktúra jelenlétét 

egyértelm en bizonyítja, ha a rendszerre jellemz  periódustávolság arányok dH2=dH1/ 3, dH3=

dH1/ 4 és dH4= dH1/ 7 összefüggésben állnak. (Az indexben lév  „H” bet vel az inverz

hexagonális struktúrához tartozó értékeket jelölöm.) A tiszta DPPE-DPG rendszer Bragg 

maximumainak sH1=0,0171 1/Å, sH2= 0,0295 1/Å, sH3=0,0339 1/Å, sH4=0,0045 1/Å szórási 

változói, pontosabban ezek reciprok értékei, megfelelnek az inverz hexagonális struktúrát 

bizonyító feltételeknek, ahol az alapperiódicitás értéke dH1=58,5 Å.  Ezen felül a köbös

struktúra jelenlétét igazolják az sQ1=0,0193 1/Å, sQ2= 0,0267 1/Å és az sQ3=0,0391 1/Å 

szórási értékeknél megjelen  maximumok, mivel a rendre bel lük képzett periódustávolság 

arányok eleget tesznek a dQ1=dQ/ 2 és dQ2=dQ/ 4 és dQ3=dQ/ 8 arányoknak, amennyiben a 

köbös rács alapperiódicitása dQ=73,3 Å. A periódustávolság arányok alapján feltételezhet en

a Q223, Q224 vagy a Q229 tércsoportba tartozó köbös fázis jelenik meg az inverz hexagonális

szerkezet mellett. Tehát a tiszta DPPE-DPG liposzóma rendszernél fázisátmeneti h mérséklet

alatt lamelláris, fázisátmeneti h mérséklet fölött pedig köbös és inverz hexagonális szerkezet 

egyidej  jelenléte figyelhet  meg.

A fázisátmenet során a rendszer mikrostruktúrája teljesen megváltozik. A szerkezeti

változás pontos nyomon követésére a fázisátmenet sz k h mérséklettartományában

részletesebb felf tési program mellett, 65 °C-tól 75 °C-ig, a h mérséklet függvényében is

felvettem a szórási görbéket. A szerkezeti változást jelz  görbék a 41.b ábrán figyelhet k

meg. 67 °C-on lamelláris struktúrára utaló, intenzív Bragg maximumot tartalmazó szórási 

görbe látható. H mérséklet emelésével 68 °C-on a görbe alakjában változás következik be. Az

igen intenzív Bragg csúcs mellett (s=0,0164 1/Å) a nagyobb szórási változó értéknél egy váll 

jelenik meg, valamint köbös és a hexagonális struktúrát bizonyító sQ2= 0,026 1/Å, sH2= 0,029 

1/Å, sH3=0,033 1/Å szórási változó értékeknél is detektálhatók minimális intenzitású 

maximumok. A h mérséklet emelésével 68,25 °C-on az intenzív Bragg csúcs válla tovább n

az sQ1=0,0186 1/Å szórási változó értéken, mely jelzi, hogy a mintában egyre több köbös 

struktúrájú domén van jelen. Ezzel egy id ben az inverz hexagonális struktúrához tartozó 

Bragg maximumok intenzitása is n . H mérséklet további emelésével 68,5 °C-tól a görbék 

karaktere megegyezik a rendszer folyadékkristályos állapotához tartozó szórási görbéjével, 

azaz mind a köbös, mind az inverz hexagonális struktúra jelen van. Ezek alapján

megállapítható, hogy a tiszta DPPE-DPG rendszerben a fázisátmeneti h mérséklet alatt 
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megjelen  lamelláris struktúrából egymás mellett, 1 °C-os h mérséklet intervallumban alakul

ki a fázisátmeneti h mérséklet fölötti állapotára jellemz  köbös és HII szerkezet.

A DPPE-DPG liposzóma rendszerben mind a fázisátmeneti h mérséklet alatt, mind a 

fázisátmeneti h mérséklet fölött kialakuló szerkezetek módosulnak a rendszerhez adott LPS 

hatására. A vizsgált rendszerek fázisátmeneti h mérséklet alatti állapotához tartozó szórási 

görbék a 42.a ábrán láthatók. Az LPS hatására az s1= 0,0164 1/Å értéknél megjelen  intenzív

Bragg csúcs maximum helye a 0,374 LPS/lipid tömegarányig nem változik. A 0,037 

LPS/lipid aránynál intenzitásbeli növekedés figyelhet  meg a tiszta DPPE-DPG rendszerhez

képest. Ebb l arra következtethetünk, hogy LPS-t kis mennyiségben tartalmazó rendszer 

struktúrája rendezettebb, mint a tiszta lipid rendszeré. LPS koncentrációjának növelésével, a 

0,374 LPS/lipid tömegaránynál, a Bragg csúcs helye nem változik, de intenzitása lényegesen 

csökken és kiszélesedik. Ebb l a lipszóma rétegek közötti gyengébb korrelációra, azaz egy 

szabálytalanabb rétegszerkezetre következtethetünk. A vizsgált legmagasabb LPS 

koncentrációnál (3,74 LPS/ lipid tömegaránynál) két intenzív szórási maximum jelenik meg.

Ha a szórási görbét kinagyítjuk a 0,02 1/Å szórási változónál nagyobb értékeknél, az 

alapvonalból kiemelked  több minimális intenzitású csúcs detektálható. A maximum

értékekhez tartozó szórási változók reciprok értékek arányai arra utalnak, hogy a rendszerben 

egyidej leg nem-lamelláris struktúra is jelen van. A szórási változó sQ1=0,0101 1/Å, 

sQ2=0,0198 1/Å, sQ3=0,0292 1/Å, sQ4=0,0338 1/Å, sQ5=0,0372 1/Å és az sQ6=0,0402 1/Å 

értékeinél detektálhatók maximumok. A rendre hozzájuk tartozó periódustávolság arányok

megfelelnek a dQ1=dQ/ 2, dQ2= dQ/ 8, dQ3=dQ/ 16, dQ4= dQ/ 22, dQ5=dQ/ 28 és dQ6=dQ/ 32

összefüggéseknek, amennyiben a rács alapperiódicitás értékét dQ=140,0 Å-nek választjuk. A

megjelen  reflexiók arányaiból a rendszerben kiépül  köbös szerkezetre következtethetünk. A 

periódustávolság arányok alapján egyértelm en nem adható meg melyik tércsoportba tartozik 

a vizsgált köbös szerkezet, mivel a megjelen  reflexiók arányai megtalálhatók a Q223, Q224 , és 

a Q229 tércsoportnál is. A lamelláris szerkezet lokális jelenlétét bizonyítja a 0,0198 1/Å szórási 

váltózó értéknél található intenzív Bragg reflexió bal oldalán közelít leg sL1=0,0169 1/Å 

értéknél megjelen  váll. (A szórási változók indexébe írt „L” a lamelláris szerkezetet jelöli.).

Ez az érték megközelíti az alacsonyabb LPS koncentrációjú rendszerek lamelláris szerkezetét 

igazoló csúcs maximum helyének szórási változó értékét.
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42. ábra: A DPPE-DPG alapú rendszerek szórási görbéi fázisátmeneti h mérséklet alatt (a) és

fölött (b). (A görbéken feltüntetett értékek az LPS/DPPE-DPG tömegarányt jelölik.)

A vizsgált rendszerek fázisátmeneti h mérséklet fölötti állapotához tartozó szórási

görbéket a 42.b ábra mutatja. A tiszta DPPE-DPG rendszernél megjelen  köbös és inverz 

hexagonális szerkezeteknek megfelel  Bragg csúcsok a 0,037 tömegarányú LPS/lipid

rendszernél is megfigyelhet k. Az LPS-t tartalmazó rendszer szórási görbéjének alakja, 

valamint a csúcsok maximum helye megegyezik a tiszta rendszerével. Intenzitása azonban 

nagyobb, hasonlóan a gél állapotban tapasztalt változásokhoz. Emellett az sQ1=0,0187 1/Å 

értéknél jelentkez , a köbös fázis jelenlétét bizonyító reflexió intenzitása lecsökken. LPS 

koncentráció növelésével a görbe karaktere megváltozik. A 0,374 tömegarányú LPS/ lipid 

rendszernél csak a hexagonális struktúrára jellemz  Bragg csúcsok detektálhatók az 

sH1=0,0157 1/Å, sH2= 0,0272 1/Å, sH3=0,0314 1/Å szórási változó értékeknél: Ennek a 

hexagonális struktúrának az alapperiódicitása (dH1=63,7 Å) lényegesen eltér attól az értékt l,

amit az alacsonyabb LPS koncentrációjú rendszernél tapasztaltam. Ugyanakkor a köbös 

fázishoz tartozó reflexiók elt nnek. A vizsgált legnagyobb LPS koncentrációnál (3,74 

tömegarányú LPS/ lipid ) kiszélesedett Bragg reflexió jelenik meg, melynek maximuma

s=0,0181 1/Å értéknél van. A diffúz görbén több lokális maximum is megjelenik, ezek 

alapján a szórási görbe átlapoló csúcsok összegének tekinthet , a rendszerben kiépül

feltételezhet en összetett szerkezetnek megfelel en.
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6.2.4.3 A fagyasztvatörés eredményei és értékelésük

A DPPE-DPG/víz alapú liposzómákról 24 °C-on készített elektronmikroszkópos

felvételeket a 43.a és b ábra mutatja. A felvételeken a centroszimmetrikus liposzómák mellett,

multilamelláris sík lapok is megfigyelhet k.

a b

1,5 μm

1,5 μm

43. ábra: A tiszta DPPE-DPG liposzóma rendszer elektronmikroszkópos felvételei 24 °C-on 

A röntgendiffrakciós mérések alapján levont következtetés, miszerint a DPPE-DPG 

rendszer lamelláris szerkezete a fázisátmenet során - egyidej leg jelenlév  - köbös és inverz

hexagonális struktúrákká alakul, a fagyasztvatöréses vizsgálatok eredményeivel is 

alátámasztható. A 70 °C-os DPPE-DPG/víz rendszerben kiépül  struktúrákat a 44. ábra 

szemlélteti. A képeken jól megfigyelhet k a nagy kiterjedés  szemcsés felületek, melyek

valószín leg a köbös szerkezethez tartozhatnak (44.a és b ábra), valamint az inverz 

hexagonális struktúrához tartozó hosszúkás alakú, cs szer  képz dmények (44.c ábra). A 

képen látható hexagonális csövek periodicitása szignifikánsan nagyobb, mint amit a 

röntgendiffrakciós mérés eredményei mutattak. Informatívabb, nagyobb nagyítású kép 

készítése a replika el állítás technikájából adódóan nem lehetséges. Feltételezhet en a nm-es

hexagonális csövecskék szintén hexagonális aggregátumokba csoportosulnak, melyek

közelít leg megfelelnek az elektronmikroszkópos felvételen is látható csövek méretének.
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44. ábra: A tiszta DPPE-DPG liposzóma rendszer elektronmikroszkópos felvételei 70 °C-on

A DPPE-DPG/víz liposzóma mellett a legnagyobb LPS koncentrációjú rendszer (3,74 

LPS/ lipid) fagyasztvatöréses vizsgálatát is elvégeztem, mivel kisszög  röntgendiffrakcióval 

ennél a rendszernél tapasztaltam lényeges szerkezeti változást a tiszta rendszerhez képest. A 

röntgen vizsgálatokkal összhangban, a 24 °C-os felvételen a köbös fázishoz tartozó szemcsés

felszín , összefügg  egységek mellett sík lapokból felépül  rétegek is megfigyelhet k (45.a 

ábra). A rendszer 70 °C-os állapotát a 45.b ábra mutatja be. Ez a kép a felületb l kitört

szabálytalan alakú egységeket mutat, melyek között a rétegszer  szerkezet is felismerhet .
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45. ábra: A 3,74 LPS/DPPE-DPG tömegarányú rendszer elektronmikroszkópos felvételei

24 °C-on (a) és 70 °C-on (b) 
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6.2.4.4 Összegzés 

A tiszta DPPE-DPG liposzóma rendszer gél állapotban rendezett, szabályos

rétegszerkezetet mutat. A kett sréteget alkotó DPPE és a vele ellentétes irányban

jellegzetesen kúp alakú DPG molekulák keverékében a tipikus gömbszimmetrikus vezikula 

morfológia mellet nagy kiterjedés  multilamelláris lapokból álló egységek is megjelennek. Ez

a lamelláris szerkezet fázisátmenete során átalakul. F tési program mellett felvett szórási 

görbék alapján igazolható, hogy a gél állapotban megfigyelhet  réteges szerkezet egy id ben

alakul át a folyadékkristályos fázisára jellemz  köbös és inverz hexagonális (HII) struktúrák 

keverékévé. Ez a tulajdonság szintén a molekulák geometriai alakjára vezethet k vissza. 

Mivel a fázisátmeneti h mérséklet fölött a szénláncok h mozgásuk következtében 

nagymértékben kiterjednek, így a DPG molekula kúpos alakja még kifejezettebbé válik, ezzel 

együtt a DPPE geometriai alakja is hasonló, de kevésbé kifejezett kúpos jelleg vé válik 

(b vebben lásd 2.5 fejezet). Ebb l következ en ezen lipidek egymás mellett könnyen

alakíthatnak ki inverz struktúrákat. 

A tiszta rendszerre jellemz  termikus és szerkezeti sajátság kis mennyiség  LPS 

(1/100 LPS/lipid mólarány) hatására szignifikánsan nem változik meg. A gél állapotához 

tartozó röntgendiffrakciós felvételekb l szabályosabb szerkezetre következtethetünk, mint a

tiszta rendszeré. Feltételezhet en a DPPE molekulával ellentétel irányban kónikus jelleg

DPG valamint kis mennyiségben jelenlév  LPS stabilizálja a kett sréteg struktúrát. LPS 

koncentráció növelésével az 1/10 LPS/lipid mólaránynál gél állapotban szintén lamelláris

szerkezet van jelen, de a szórási kép megváltozásából a rétegek közötti korreláció 

csökkenésére következtethetünk. Azaz az LPS mely közelít leg 1/10 mólarányban van jelen a 

lipidekhez képest, a réteges szerkezet leépüléséhez vezet. A vizsgált legmagasabb LPS 

koncentrációjú rendszer (1/1 LPS/lipid mólarány) szórási görbéjének profilja alapján

egyértelm , hogy gél állapotban a lamelláris szerkezet mellett az LPS által indukált köbös 

fázis is jelen van. Ezt a feltételezést a rendszerr l készített elektronmikroszkópos felvételek, 

valamint a karakterisztikus kalorimetrikus értékek is alátámasztják.

Az alacsony LPS koncentrációjú rendszer folyadékkristályos állapotában (1/100 

LPS/lipid mólarány) a tiszta DPPE-DPG rendszerre is jellemz  inverz hexagonális és köbös 

struktúra egyidej  jelenléte figyelhet  meg. A diffrakciós mérések alapján LPS hatására 

rendezettebb szerkezeti forma alakul ki, mint a tiszta rendszernél, hasonlóan a gél állapotban 

tapasztalt változásokhoz. Az LPS koncentrációjának növelésével, az 1/10 LPS/lipid 

mólaránynál folyadékkristályos állapotban az inverz hexagonális szerkezet a domináns. A 
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tiszta DPPE-DPG és alacsonyabb (1/100 LPS/lipid mólarány) LPS koncentrációjú

rendszereknél tapasztalt köbös fázis nem jelenik meg. Az 1/1 LPS/lipid mólarányú 

rendszerben a domináns mennyiségben jelenlév  LPS valamint a DPPE és DPG molekulák 

nem-kett sréteg karaktere is kifejez dik, így ennél az összetételnél amorf jelleg , komplex

struktúra, a korrelálatlan réteges és köbös keveréke alakul ki, melyet fagyasztvatöréses 

vizsgálatok is feltártak. 
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7. Összefoglalás 

A sejtek képesek szabályozni a membránjukban lév  kett sréteget és nem 

kett sréteget képz  lipidek arányát. Ennek a speciális lipid összetételnek meghatározó szerepe 

van a biológiai membránok fiziológiai tulajdonságainak kialakításában. Ezért a lipid keverék 

rendszerek tulajdonságainak biofizikai megismerése fontos szerepet játszik a bonyolult 

biológiai membránok m ködésének pontos megértéséhez. Munkámban alaprendszerként 

különböz  összetétel  kett sréteget és nem kett sréteget képz  lipidekb l felépül  modell

membránokat vizsgáltam. A felhasznált kett sréteg kialakítását preferáló, henger alakú

molekulák a DPPC és a DPPG. A nem kett sréteget képz  lipidek f  jellemz je, hogy mind

csonka kúp geometriájú molekulák. A vizsgált lipidek nem-kett sréteget kialakító hajlama a 

következ k szerint változik DPPE<DPPA<DPG [48].

A vizsgált foszfolipid összetételben különböz  modellmembrán rendszerek sajátságai 

nagymértékben eltérnek. A DPPC/víz rendszer, mint humán modellmembrán, jól 

jellemezhet , rendezett rétegszerkezetet mutat. Bakteriális modellmembránként DPPE alapú 

liposzómákat használtam. A rendszerekben domináns mennyiségben jelenlév  DPPE-hez 

egyéb, különböz  karakter , kett sréteget és nem-kett sréteget képz  lipideket tettem, hogy 

megvizsgáljam e molekulák modellmembrán rendszerekre kifejtett hatását.

A DPPE-DPPG alapú liposzómák szabálytalan jellege az azt felépít  lipidek eltér

karakteréb l adódhat. Azaz a két különböz  geometriájú és töltés  lipid a vizsgált 

körülmények között nem homogén módon elegyedik, mivel a DPPE fiziológiás pH értéken 

ikerionos fejcsoporttal rendelkez  csonka kúp alakú, míg a DPPG negatív töltés  foszfát

csoportot tartalmazó hengeres alakú molekula. Ezzel ellentétben a DPPE-DPPA alapú 

modellmembrán rendszerben kialakult kett srétegek között fellép  er s korrelációra a DPPE 

melletti kúp alakú foszfolipid (DPPA) jelenléte ad magyarázatot. Így a rendszerben jelenlév

homogén eloszlású molekulák szabályos görbület felületek létrehozását preferálják. A DPPE-

DPG rendszernél a szabályos liposzómák mellett kis görbületi sugárban megforduló lamellák

is megtalálhatók. Ez a tulajdonság a DPG er sen kúpos geometriai alakjából következik 

[105]. A DPG a nem-kett sréteget képez  lipidekhez tartozik, mégsem bontja meg a gél

állapotú lamelláris szerkezetet, hanem stabilizálja a DPPE molekulák közötti hidratációs és

elektrosztatikus kölcsönhatásokat. A folyadékkristályos állapotban a rendszer fluktuációja

megn , a molekulák -mind a DPPE, mind a DPG- nem-kett sréteget kialakító tulajdonsága 

feler södik, a lamelláris szerkezet megbomlik és az egyes lipidek által kedvezményezett
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inverz struktúrák alakulnak ki. A rétegesb l egy id ben inverz hexagonális, valamint köbös 

fázis alakul ki. A DPG által indukált szerkezeti változás összefüggésbe hozható a bioaktív 

tulajdonságaival, miszerint transzmembrán szignálok átvitelében, valamint különböz

membránhoz kötött enzimek aktiválásában és fúziós folyamatokban is fontos szerepet játszik 

[45].

Miel tt a Salmonella minnesota R595 LPS különböz  mólarányú adagolása során 

bekövetkez  fiziko-kémiai változásokat összefoglalnám, érdemes magának az LPS 

molekulának a szerkezetformáló hatásaira kitérni. A vizsgált Re LPS negatív fejcsoport töltést 

tartalmazó amfipatikus molekula, így poláris oldószerben micellaképz  tulajdonsággal

rendelkezik. A kialakult struktúra igen érzékeny a rendszer víztartalmára, valamint

ionösszetételére és koncentrációjára. A bakteriális Re LPS kúp alakú geometriai alakjából 

adódóan vízben diszpergálva fiziológiás pH értéken különböz  köbös szerkezetet alakít ki. Ez

a struktúra kétérték  kationok (Ca2+, Mg2+) jelenlétében lamellárissá alakulhat [59]. Ezen 

ismeretek birtokában könnyebben értelmezhetjük az LPS modellmembrán rendszerekre 

kifejtett hatását.

Az LPS humán modellmembránra (DPPC/víz rendszer) kifejtett hatását vizsgálva 

megállapítható, hogy az LPS alacsony koncentrációban a szabályos rétegszerkezet

leépüléséhez vezet. A vizsgált legmagasabb LPS koncentrációnál (1/1 LPS/lipid mólarány)

valószín leg lamelláris és köbös struktúra alakul ki egymás mellett és ez az összetett 

szerkezeti sajátság fázisátmeneti h mérséklet fölött is megmarad. A rendszerben LPS által 

kedvezményezett köbös szimmetria tisztán nem jelenik meg. Ennek oka lehet, hogy a DPPC 

molekula hengeres alakjának következtében, ellensúlyozza az LPS molekulák által preferált 

nagyobb görbület  struktúrákat. 

A DPPE-DPPG alapú modellmembránban az LPS kis mennyiségben is drasztikus

változásokat okoz. Hatására a tiszta liposzóma rendszernél feltételezett fázisszeparáció

pregnáns módon megjelenik, melynek mértéke a hozzáadott LPS mennyiségének

függvényében n . Az LPS feltételezhet en a DPPE-ben gazdag domének szeparációját segíti

el , emellett lokálisan felhalmozódva köbös szerkezet  régiókat alakít ki. A vizsgált 1/1 

LPS/lipid mólarányban a rendszer egészére kiterjed  köbös fázist indukál. Mivel a vizsgált 

modellrendszer lipid összetétele megközelíti a bakteriális sejtmembrán összetételét, ezért az

LPS által indukált köbös szerkezet nagy valószín séggel a reális rendszerekben is 

bekövetkezhet. Tehát az LPS membránba történ  beépülése után, lokálisan felhalmozódhat, 

vagy akár domináns mennyiségben is jelen lehet, például az LPS-t „hordozó” mikroba

esetében. Kétérték  ionok jelenléte nélkül a membránban jelenlév  DPPE és DPPG lipidekkel 
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lokálisan köbös fázist indukálhat, mellyel átereszt vé teszi az egyébként impermeábilis

kett sréteget. Ezzel a mechanizmussal a sejt fiziológiai egyensúlya felborul, mely annak 

pusztulásához is vezethet.

Az LPS-nek a DPPE-DPPA alapú liposzóma rendszerre kifejtett hatása eltér  a 

korábban bemutatott modellrendszereknél tapasztalt hatásoktól. Ennél a rendszernél az LPS 

alacsony koncentrációban a rétegszerkezet leépülését okozza, majd az 1/10 LPS/lipid

mólaránynál a lipidekkel az egész rendszerre jellemz  köbös struktúrát alakít ki. Ez a 

szerkezet az 1/1 LPS/lipid mólaránynál még kifejezettebb. Ezek alapján megállapítható, hogy 

kis mennyiség  LPS molekula jelenléte is elegend  ahhoz, hogy a lamellárisból köbös

szerkezet alakuljon ki a DPPE-DPPA alapú rendszerben. Ez a sajátság a rendszert alkotó

molekulák kémiai karakterére, valamint a közöttük kialakult molekuláris kölcsönhatásokra 

vezethet  vissza. Az 1/1 LPS/lipid mólaránynál egyértelm en a Q224–es tércsoportba tartozó 

köbös fázis alakul ki, ami egy „szivacsos jelleg ” struktúra, vízre és olajra is átereszt

képesség  [80]. Ennek megfelel en e köbös szerkezetnek markáns biológiai szerepe van, ami

feltételezhet en - hasonlóan a DPPE-DPPG alapú rendszerhez- az LPS beépülése során a 

sejtek membránjában létrehozott lokális szerkezeti módosulásból adhat. 

A DPPE-DPG modellmembrán rendszer gél állapotú réteges szerkezete LPS hatására 

(1/100 LPS/lipid mólaránynál) stabilizálódik. A rendszerben egy kett sréteg (DPPE) valamint

két különböz  nem-kett sréteget képez  molekula (DPG, LPS) van jelen, ennek ellenére a 

lamelláris szerkezet mégis megmarad, s t a rétegek közötti korreláció er södik. Ez feltételezi,

hogy a vizsgált modellmembránban réteges szerkezetet stabilizáló hatás lép fel, amely

adódhat a DPG és a kis mennyiségben jelenlév  LPS molekuláknak –geometriai alakjukból 

következ en- a DPPE/víz kett sréteg szerkezetét javító hatásából. Amennyiben ez a 

mechanizmus játszódik le a modell rendszerben, akkor a biológiai membránokban is 

elképzelhet  hasonló szerkezetstabilizáló hatás. A vizsgált legnagyobb LPS koncentrációjú 

rendszernél, (1/1 LPS/lipid mólarány) a stabilizált lamelláris szerkezet továbbra is 

megfigyelhet , de mellette az LPS-re jellemz  köbös struktúra is kialakul. A rendszer 

folyadékkristályos állapotában hasonló tendencia figyelhet  meg, mint gél állapotában, 

miszerint LPS hatására az egy id ben megjelen  köbös és inverz hexagonális szerkezetek 

stabilizálódnak. A 1/100 LPS/lipid (mól/mól) koncentrációnál a fázisátmeneti h mérséklet

fölött jelentkez  szerkezetstabilizáló hatás is a DPG valamint az LPS molekuláris alakjának

tudható be, mivel mindkét molekula kónikus jellege még kifejezettebbé válik a szénláncok 

kiterjedésének következtében. LPS koncentráció növelésével (1/10 LPS/lipid mólarány) a 

köbös szerkezet elt nik, tisztán inverz hexagonális struktúra alakul ki. A köbös és az inverz 
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hexagonális struktúrák szerkezetileg nagyon közel állnak egymáshoz, ezért az egyes domének

könnyen átalakulhatnak a másik szerkezetté [106]. A vizsgált LPS molekula planáris alakú, 

mely valószín leg folyadékkristályos állapotban a mellette jelenlév  DPPE és DPG 

molekulákkal együtt az inverz hexagonális csövek kialakulásának kedvez.

A dolgozatomban bemutattam, hogy a Salmonella minnesota R595 LPS teljesen eltér

hatást fejt ki a vizsgált modellmembrán rendszerekre, attól függ en, hogy milyen lipid 

környezetbe épül be. Ez felhívja a figyelmet a lipidek polimorfizmusának jelent ségére a 

komplex összetétel  biológiai membránokban is. Az eredményeim alapjául szolgálhatnak az 

LPS közvetlen hatásmechanizmusával kapcsolatos kísérletekhez összetettebb modell- vagy 

reális membránokon. A további vizsgálatok feltárhatják az LPS által a membránban indukált 

nem-lamelláris fázisok pontos szerepét a lipid-fehérje kölcsönhatásokban, valamint ezekb l

következ en a sejtek fiziológiás folyamataira kifejtett hatását.

Dolgozatomban bemutattam, hogy a Salmonella minnesota R595 LPS eltér  hatást fejt

ki a különböz  lipidösszetétel  modellmembrán rendszerekre. A DPPE alapú rendszerekben

20%-ban jelenlév  kísér  lipid komponens cseréjével a három amfipatikus molekula és a víz

önrendez dése lényegesen eltér  szerkezet kialakulásához vezet és rávilágít a lipidek összetett

és „érzékeny” polimorfizmusára. Munkám, a lipopoliszacharidok a komplex, fehérjéket is 

tartalmazó, a reális biológiai membránokat megközelít  rendszerekre kifejtett hatásának 

leírását célzó vizsgálatsorozat els  lépése. Alapjául szolgálhat az LPS közvetlen 

hatásmechanizmusával kapcsolatos összetettebb rendszerek preparálásának. A további 

vizsgálatok feltárhatják az LPS által a membránban indukált nem–lamelláris fázisok pontos 

szerepét a lipid-fehérje kölcsönhatásokban, valamint tisztázhatják ezen toxikus molekuláknak

a sejtek fiziológiás folyamataira kifejtett hatását. 
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8. Ph.D. tézispontok 

A dolgozatban ismertetett eredményeimet az alábbi tézispontokban foglaltam össze: 

1. A Salmonella minnesota R595 mutáns baktérium törzsb l el állított lipopoliszacharid

(LPS) a hidratált DPPC(1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-foszfatidilkolin)/víz

modellmembrán rendszerbe beépülve kis koncentrációban (ez a koncentráció határ 

közelít leg 1/10 LPS/DPPC mólarányig tart) a liposzómákra jellemz  szabályos

rétegszerkezetet megbontja, és a tiszta DPPC/víz rendszerre jellemz , gél és hullámos

gél fázisok közötti el átmenetet megszünteti, míg a hullámos gél és folyadékkristályos

fázisok közötti f átmenetet, az ún. láncolvadást csak kis mértékben perturbálja. Az 

LPS nagy koncentrációjánál (1/1 LPS/DPPC) összetett szerkezeti formák alakulnak ki;

az LPS alapján indukált köbös és a foszfolipid molekulák által preferált lamelláris

fázisok keveréke. Nagy LPS koncentrációnál a rendszer termotróp sajátságai

lényegesen megváltoznak: az alacsony (26°C, a tiszta rendszer gél állapotának 

megfelel ) és a magas (45°C, a tiszta rendszer folyadékkristályos állapotának

megfelel ) h mérsékleti állapotok entalpiakülönbsége végletesen lecsökken, a 

fázisátmenet gyenge els rend  folyamattá válik és evvel párhuzamosan a két 

karakterisztikus h mérsékleten kialakult szerkezetek hasonlóvá válnak. 

2. Megállapítottam, hogy az LPS a hidratált DPPE(1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-

foszfatidiletanolamin)-DPPG(1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-foszfatidilglicerol)/víz

rendszerben 4/1 DPPE/DPPG mólarány mellett fázisszeparációt okoz. A szeparációs 

jelenség 1/10 LPS/lipid(DPPE-DPPG) mólarányban kifejezett koncentrációhatárig lép

fel. A fázisszeparáció során két különböz  összetétel  és szerkezet  domén alakul ki, 

melyek fázisátalakulása elkülönül, azok jellemz  h mérséklete maximálisan 5°C-al 

különbözik. Az alacsonyabb fázisátmeneti h mérséklet  domének DPPE-ben 

szegényebbek és lamelláris szerkezettel bírnak, még a magasabb fázisátmeneti

h mérsékletet mutató domének DPPE/DPPG aránya magasabb, mint 4/1 és abban 

köbös szerkezet alakul ki.
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3. Az LPS 1/1 LPS/DPPE-DPPG mólarányú jelenléte a rendszer egészére kiterjed

köbös szerkezetet indukál. A köbös szerkezet kialakulását a molekulák geometriai

alakjával magyarázom. A pakolódást els sorban az LPS molekulák kónikus alakja 

határozza meg, ami a DPPE, DPPG kett sréteg lipidek hatását elnyomja. A két 

konkuráló hatás következménye, hogy a köbös fázis formája nem kifejezett, és ezért 

tércsoportja nem azonosítható. 

4. A hidratált DPPE-DPPA(1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-foszfatidsav)/víz (4/1

DPPE/DPPA mólarányú) rendszerben az LPS megjelenése a tiszta lipid rendszer gél

fázisának h mérséklettartományában köbös fázist indukál. Az LPS lipidre

vonatkoztatott 1/10 mólaránya a köbös fázis lokális, míg az 1/1 mólaránya a rendszer 

egészére kiterjed  megjelenését okozza. A köbös fázis egyértelm en a Q224-es

tércsoporttal azonosítható. A köbös fázis pregnáns megjelenését az LPS és a kísér

DPPA nem-kett sréteg lipidek hasonló, kónikus alakja magyarázza.

5. A hidratált 8/2 DPPE/DPG(1,2-dipalmitoil-sn-glicerol) mólarányú keveréke sajátos 

fázisátmeneti tulajdonságot mutat; gél állapotból a láncolvadási folyamaton keresztül 

köbös és inverz hexagonális struktúrák keverékévé alakul. A különös fázisátmeneti

sajátságot a lipidmolekulák láncolvadásánál fellép , hengeres formából a kónikus

formává való alakváltozásával magyarázom.

6. Gél fázisban az LPS relatíve kis koncentrációja (1/100 LPS/lipid(DPPE-DPG)) a 

hidratált DPPE-DPG/víz rendszerben szerkezetjavító hatást okoz, ami abban nyilvánul

meg, hogy az alaprendszer rétegszerkezete szabályosabb formát ölt. Az LPS 

szerkezetformáló hatása csak annak magasabb koncentrációjánál jelentkezik; 1/10 

LPS/lipid mólaránynál a rétegszerkezet leépülését okozza, az 1/1-es mólaránynál az 

LPS által indukált köbös fázis jelenik meg. A fázisátmeneti h mérséklet felett is az

LPS csak nagyobb mólarányban alakítja át az alaprendszer szerkezetét. Az LPS 

koncentrációjának függvényében az alaprendszer összetett köbös-hexagonális

fázisösszetételét megváltoztatja, el ször a köbös fázis t nik el, majd a hexagonális 

fázis alakul át összetett amorf szerkezeti formába.
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7. A DPPE alapú bakteriális modellmembránok a láncolvadási h mérséklete fölött, nagy

LPS mólaránynál (1/1 LPS/lipid) a kísér  lipidek fajtájától (DPPG, DPPA, DPG)

függetlenül egységesen összetett, amorf szerkezetet okoz. A hasonló szerkezeti kép

kialakulásának oka a domináns LPS molekula karaktere. Az összetett struktúrákban 

gyengén korrelált réteges és köbös formák vannak jelen. A szerkezet amorf jellege az 

alkotó molekulák megnövekedett mobilitásának következménye.
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10. Rövidítések jegyzéke

A Amplitudó
A(s) Szórási ampiltudó
aQ Köbös szerkezet rácsállandója
d Periódustávolság
DPPA 1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-foszfatidsav
DPPC 1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-foszfatidilkolin
DPPE 1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-foszfatidiletanolamin
DPG 1,2-dipalmitoil-sn-glicerol
DPPG 1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-foszfatidilglicerol
DSC Differenciál pásztázó kalorimetria

Fázisszög
F Fourier transzformáció

H Fázisátalakulást kísér  entalpiaváltozás
HI Hexagonális struktúra
HII Inverz hexagonális struktúra 
h k l Miller indexek 
I0 Bees  nyaláb intenzitása
I(s) Szórt nyaláb intenzitása
KDO 3-dezoxi-D-manno-2-oktulonsav

Röntgensugárzás hullámhossza
L Folyadékkristályos fázis
Lc Kristályos fázis
L Gél fázis 
LPS Lipopoliszacharid
n Szórás rendje

Körfrekvencia
P Hullámos gél fázis
PBS Foszfát puffer
Qxyz Köbös struktúra (xyz: tércsoportot jellemz  pozitív egész számok) 
(r) Elektron s r ségfüggvény

R0 Sugár forrás és detektor távolság 
s Szórási vektor 
S Szórt nyaláb irányvektora 
S0 Bees  nyaláb irányvektora 

Szórási szög
t Id
Tkezd Fázisátalakulás kezdeti h mérséklete
Tm Fázisátmeneti h mérséklet
Tos Választott karakterisztikus kalorimetriás érték
Tvég Fázisátalakulás végh mérséklete
vr r sugarú gömb térfogata 
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