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1 Bevezetés
Az utóbbi néhány évtizedben a biofunkcionális bevonatok, illetve azok alkalmazásai
komoly jelentőségre tettek szert számos ipari és kutatási területen, beleértve többek között az
orvostechnikai alkalmazásokat (implantátumok, gyógyszerhordozók), az analitikai kémia
területét, a bioszenzorikát, valamint a hajóipart. A biofunkcionális bevonatok feladata, hogy az
alkalmazott szilárd hordozók felületét speciális tulajdonságokkal ruházzák fel, hogy a felületek
biológiai rendszerekkel a megkívánt, jól szabályozott módon lépjenek kölcsönhatásba.
A bevonatok jellemzően mesterségesen előállított vagy természetes anyagokból készített
vékonyrétegek (rétegvastagságuk 1 μm alatti), melyeket változatos felületkémiai módszerek
alkalmazásával visznek fel a hordozókra1. Felületek módosítási céljai alkalmazásoktól függően
széles skálán mozoghatnak. Ilyen célok lehetnek többek között orvosi implantátumok
felületkezelése jobb biokompatibilitás elérése érdekében, gyógyszerhordozó mikrorészecskék
funkcionalizálása célzott, illetve elnyújtott hatóanyag-leadás megvalósításához, valamint
tengervízbe merülő szerkezetek bevonása a felületek elszennyeződésének és korróziójának
megakadályozása céljából. Bioszenzorok esetében, különösképpen jelölésmentes mérést
alkalmazó módszereknél (1. ábra), az érzékelő felületen kialakított biofunkcionális bevonatok
kulcsfontosságú szerepet töltenek be az érzékelés javításában (pl. érzékenység növelése),
melyet elsősorban a vizsgált komponensektől származó mérési jel felerősítésével, valamint a
felületek szennyeződéséből, elsősorban fehérjék adszorpciójából származó zavaró jel
minimalizálásával érnek el. A felületek szennyeződése igen nagy kihívást jelentő probléma,
amellyel minden esetben számolni kell, ha felületek biológiai eredetű mintákkal érintkeznek2,3.
1. ábra Jelöléses és jelölésmentes
mérési módszerek optikai bioszenzoroknál
A legtöbb jelölésmentes módszer a
mérendő komponenshez kötődő fluoreszcens jelölő molekuláktól származó
fluoreszcencia-intenzitás
mérésén
alapul. Ezzel szemben a jelölésmentes
módszerek maguknak a mérendő
komponenseknek a fizikai jelenléte
által kiváltott jelet, pl. törésmutatóváltozást mérnek.

Valamennyi fentebb felsorolt területet tekintve a legelterjedtebben alkalmazott
biofunkcionális bevonatot képező anyagok a polimerek, mely költséghatékony szintézisüknek,
potenciális biokompatibilitásuknak, valamint annak köszönhető, hogy szerkezetüket, kémiai
(1)
(2)

(3)

1

Handbook of Biofunctional Surfaces, 1st ed.; Knoll, W., Ed.; Pan Stanford Publishing Pte. Ltd.: Boca
Raton, 2013.
Löfås, S.; Johnsson, B. A Novel Hydrogel Matrix on Gold Surfaces in Surface Plasmon Resonance
Sensors for Fast and Efficient Covalent Immobilization of Ligands. J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1990,
21, 1526–1528.
Österberg, E.; Bergström, K.; Holmberg, K.; Schuman, T. P.; Riggs, J. A.; Burns, N. L.; Van Alstine, J.
M.; Harris, J. M. Protein-Rejecting Ability of Surface-Bound Dextran in End-on and Side-on
Configurations: Comparison to PEG. J. Biomed. Mater. Res. 1995, 29 (6), 741–747.

módosítási lehetőségeiket és tulajdonságaikat tulajdonképpen kimeríthetetlen változatosság
jellemzi. Stabil, reprodukálható, jól konjugálható, valamint fehérje- és sejttaszító
tulajdonsággal rendelkező bevonatokra kiemelkedően nagy a bioszenzorikában támasztott
igény. Bioszenzorok felületi tulajdonságainak fejlesztésében az elérhető anyagi rendszerek
közül a legjobb eredmények hidrogél típusú bevonatokkal mutathatók fel. A hidrogélek nagy
mennyiségű víz felvételére képes hidrofil polimerek. A dextrán egy szénhidrát típusú
biopolimer (kémiai szerkezetét lásd a 2. ábrán), amely hatékonyan alkalmazható kiterjedt,
háromdimenziós szerkezetű hidrogél rétegek kialakítására bioszenzorok érzékelő felületén,
ahol a bevonatok magas víztartalma nagyban hozzájárul azok kiemelkedő fehérje- és sejttaszító
tulajdonságaihoz2.
2. ábra A dextrán kémiai szerkezete
Az ábrán feltüntetett m, n és k betűk
egész számokat jelölnek, utalva a láncot
felépítő anhidroglükóz egységek darabszámára a dextrán molekula gerincét
képező láncán (m), azok elágazó
pontjaiban (n), valamint az elágazások
láncaiban (k).

Dextrán rétegek bioszenzorikai alkalmazása az 1990-es években vette kezdetét, azóta pedig a
dextrán-alapú bevonatok széles körben elterjedtek a jelölésmentes bioszenzorok területén.
Dextrán-alapú hidrogél bevonattal ellátott jelölésmentes bioszenzorok hatékony bioanalitikai
eszközként alkalmazhatók felületekhez köthető sejtfunkciók és különböző sejtes jelenségek
(sejtadhézió, sejtterülés, proliferáció, sejtek migrációja, jeltovábbítási folyamatok)
tanulmányozására4. Az ilyen típusú sejtes alkalmazások szempontjából fontos, hogy a dextrán
rétegek sejtek számára alkalmas mechanikai alátámasztó réteget képesek biztosítani, miközben
specifikusan is könnyen konjugálhatók más biomolekulákkal5. A sejtek viselkedésének
tanulmányozása és megértése kémiailag vagy topográfiailag mikromintázott felületeken az alap
sejtbiológiai kutatásokon6 túlmenően sejtalapú bioszenzorok fejlesztésében is kiemelkedő
fontosságot mutat (a sejtalapú bioszenzorok sejteket használnak specifikus érzékelő elemként,
a sejtek pedig általában valamilyen mintázat szerint vannak a felületen elrendezve)7.
A nagyszámú előnyös tulajdonság és a széleskörű alkalmazások ellenére több alapvető
optikai bioszenzor módszer estén is (ilyen pl. az optikai hullámvezető fénymódus
spektroszkópia, OWLS) dextrán réteggel bevont szenzor chipek a mai napig nem érhetők el
kereskedelmi forgalomban. Azt is fontos kiemelni, hogy a dextrán bevonatok jellemzésére
vonatkozó irodalom igen szegényes, és a rétegek fejlesztését tárgyaló technikai részletek is
meglehetősen hiányosak. Különösen a rétegek vizes közegben mutatott viselkedésére
(4)
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vonatkozóan (pl. konformációs változások) érhető el kevés adat, mely egy ez idáig feltáratlan
terület. Az ismeretek hiánya többek között azzal is magyarázható, hogy igen korlátozott
azoknak az analitikai eszközöknek a száma, melyekkel nagy víztartalmú hidrogél bevonatok a
nanométeres skálán vizsgálhatók. Ilyen típusú rétegek átfogó jellemzésére számos különböző
felületanalitikai módszer alkalmazása, és a nyert adatok kombinált kiértékelése szükséges.

2 Célkitűzés és alkalmazott módszerek
Doktori kutatómunkám keretében hullámvezető típusú (SiO2-TiO2-alapú) felületeken
kovalensen rögzített fehérje- és sejttaszító tulajdonságokkal rendelkező karboximetil-dextrán
(CMD) rétegek fejlesztését tűztem ki célul, hogy a rétegek később bioszenzorikai mérésekben
és sejtadhéziós kísérletekben kerüljenek alkalmazásra. Kiemelt célom volt a rétegek
összetételének és szerkezetének jellemzése, valamint a rétegszerkezetek különböző kísérleti
paraméterek hatására bekövetkező változásainak vizsgálata.
Munkám első szakaszának célja volt, hogy a rétegkészítési kísérletekhez szükséges
mennyiségű és kívánt karboximetilezettségi fokú CMD előállítására alkalmas módszert
dolgozzak ki Huynh és munkatársainak munkája alapján8. Célom volt különböző
rétegvastagságú és mechanikai tulajdonságú CMD rétegek előállítása szilika típusú szervetlen
hordozó felületeken, melyhez kétféle rétegkészítési módszert alkalmaztam. Munkám jelentős
részében ultravékony, a felületen néhány nanométeres vastagságban jelen lévő CMD rétegek
előállításán dolgoztam (ezekre az angol „ultrathin” kifejezés alapján CMD-ut rétegekként
fogok a továbbiakban hivatkozni). A CMD-ut rétegek kialakításához kétféle felületkémiai
módszert használtam (3. ábra). A CMD molekulákat aminoszilán bevonatokhoz EDC/NHS
kapcsolási reakció felhasználásával (részleteket ld. az ábraleírásban), savamid-kötések
kialakításán keresztül rögzítettem (ezekre a CMD rétegekre a CMD-ut-Am jelölést
alkalmazom), az epoxiszilán bevonatokon végzett rögzítési reakció pedig egyéb kapcsoló
reagensek felhasználása nélkül, észter és éter kötések kialakításán alapult (CMD-ut-Ep
rétegek). A réteg előállítását OWLS szenzor chipek SiO2-TiO2 típusú hullámvezető felületén,
valamint standard Si hordozók SiO2-alapú felületén végeztem.
A CMD-ut rétegeken kívül célul tűztem ki kémiailag keresztkötött CMD hidrogél rétegek
előállítását, amelyek száraz körülmények között 10 nm feletti rétegvastagsággal rendelkeznek.
Ennek elérése érdekében egy újfajta CMD rétegkészítési eljárást dolgoztam ki, amely a rétegek
forgótárcsás rétegleválasztási technikával (spin-coating) történő kialakításán és nátriumtrimetafoszfáttal (STMP) való kémiai keresztkötésén alapul (az így előállított rétegeket a CMDsc rövidítéssel jelölöm). Míg a klasszikus (ún. bioassay típusú) bioszenzoros méréseknél az
érzékeny detektálás érdekében leginkább az ultravékony bevonatok preferáltak (az evaneszcens
tér korlátozott behatolási mélysége miatt), addig a sejtekkel végzett kísérletek vastagabb (több
10 nm-es vagy nagyobb rétegvastagság) és hidratáltabb rétegeket igényelnek, melyek a sejtek
aktivitásának fenntartásához megfelelő mechanikai támaszt képesek biztosítani. Ennek
(8)
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megfelelően, míg a CMD-ut típusú rétegek előállításának célja azok későbbi alkalmazása
biomolekulák detektálására klasszikus bioszenzoros mérésekben, addig a CMD-sc réteg
fejlesztésének motivációját a jövőben tervezett sejtalapú bioszenzoros kísérletek adták.

3. ábra CMD kovalens rögzítése amino- és epoxiszililezett felületekhez (CMD-ut rétegek kialakítása)
Az ábrán a CMD molekulát egy olyan egyszerű molekula jelképezi, amely hidroxil és karboxil funkciós
csoportokkal is rendelkezik. Az aminoszilán bevonaton és EDC/NHS kapcsolásai reakción alapuló felületkémiai
módszer (1) savamid-kötésekkel rögzíti a CMD molekulákat a felület amino-csoportjaihoz (az EDC rövidítés az
1-etil-3-(3-dimetil-amino-propil)-karbodiimid hidroklorid, az NHS pedig az N-hidroxi-szukcinimid molekulákra
utal). Az epoxid-csoportokon keresztül megvalósított kapcsolási reakció (2) nem igényel további aktiváló ágenst,
a reakció eredményeként pedig észter és éter kötések jönnek létre a CMD molekulák és a felület között (ebben az
esetben a hidroxil-csoportok is részt vesznek a reakcióban).

A preparatív munkák mellett, ill. azok támogatásaként kutatómunkám fontos részét képezte a
rétegek alapos tanulmányozása, melyhez felületanalitikai módszerek széles választékát
alkalmaztam, lehetővé téve a fejlesztett rétegek összetételének (funkciós csoportok, elemi
összetétel), optikai tulajdonságainak (törésmutató) és szerkezetének (rétegvastagság, domináns
lánckonformáció) vizsgálatát. A rétegek száraz körülmények között történő karakterizálására
alkalmazott technikák között szerepelt a gyengített teljes reflexiós Fourier-transzformációs
infravörös spektroszkópia (ATR-FTIR), röntgen-fotoelektron spektroszkópia (XPS), atomerőmikroszkópia (AFM), valamint a spektroszkópiai ellipszometria (SE). A bevonatok vízzel való
nedvesíthetőségének vizsgálatára peremszög méréseket végeztem. A CMD-ut rétegek vizes
közegben mutatott szerkezetének, szerkezeti változásainak vizsgálatára, valamint a rétegek
képződési kinetikájának tanulmányozására in situ OWLS és impedancia mérésen alapuló
kvarckristály mikromérleg (QCM-I) jelölésmentes bioszenzoros mérési módszereket
alkalmaztam. Azonos kémiai összetételű hordozó felületeken párhuzamos OWLS és QCM-I
méréseket végezve – az elérhető felületanalitikák között egyedülálló módon – információ
nyerhető a leválasztott réteg tömegéről, rétegvastagságáról, hidratációs képességeiről és
viszkoelasztikus tulajdonságairól, valamint a felépítő láncok domináns konformációs
állapotáról (az OWLS és QCM-I mérésekre és mérési adatok kiértékelésére alkalmazott
4

módszert az 5. ábra foglalja össze). A lánckonformáció OWLS-sel történő detektálhatósága
arra vezethető vissza, hogy a vizsgált rétegre meghatározott törésmutató érték érzékeny a
rétegben előforduló optikai anizotrópiára. Mivel ez utóbbit a láncok orientált rendezettsége
okozza, a törésmutató alul- illetve fölülbecsült értékéből a réteg nanoszerkezetére
következtethetünk (4. ábra).

4. ábra Rendezett szerkezetek hatása az OWLS technikával mért réteg törésmutató (nA) értékekre
Az A ábra a pozitív kettőstörés (polimer láncok a felületre merőlegesen orientáltak), a B pedig a negatív kettőstörés
(láncok a felülettel párhuzamosan orientáltak) esetét szemlélteti. Az ábrán a hullámvezetőben terjedő fény,
valamint a felület fölött kialakuló evanszcens tér is megfigyelhető. (nA,o az ordinárius, míg nA,e az extraordinárius
réteg törésmutatót jelöli)

Míg a törésmutató mérésen alapuló OWLS módszer (optikai bioszenzor) polimer rétegek
oldószermentes tömegének mérését teszi lehetővé (ezt hívjuk „száraz” tömegnek), addig a
mechanikai detektálási elvet megvalósító QCM-I a polimer láncok szolvatált tömegét méri,
melybe beletartozik a réteghez szorosan kötött, ill. abba bezárt oldószer molekulák tömege is
(„nedves” tömeg). Annak érdekében, hogy a QCM-I mérési adatokat a rétegek viszkoelasztikus
tulajdonságainak meghatározására használhassam, céljaim között szerepelt MATLAB®
programozási környezetben egy kiértékelő programkód és grafikus felhasználói felület
fejlesztése, amely a széles körben használt, Voinova-féle Voigt-modellen alapuló egyenleteket
alkalmazza. Célom volt a saját fejlesztésű kód validálása, melyhez egyrészt a kiértékelések
során nyert adatokat irodalmi értékekkel vetettem össze, másrészt pedig a CMD-től eltérően
igen jól karakterizált poli-L-lizin-poli-etilén-glikol (PLL-g-PEG) polimerből felépülő
nanorétegeken végeztem referencia méréseket. Mivel a mérések egy újonnan piacra került
QCM-I műszerrel történtek (gyártó: MicroVacuum Kft.), a kontroll mérési eredmények a
műszeres validálást is lehetővé tették. Ezeken túlmenően a PLL-g-PEG rétegeken mért
paraméter értékek összehasonlítási alapot szolgáltattak a magas hidratáltsági állapotot mutató
CMD rétegeken nyert eredmények értékeléséhez. Mivel a CMD rétegek vizes közegben
mutatott megfelelő stabilitása az alkalmazásoknál kiemelkedően fontos szempont, további
célom volt a mosási lépések hatásának tanulmányozása is.
Fontos célom volt a fejlesztett CMD rétegek fehérje- és sejttaszító képességének
demonstrálása, ezért CMD rétegeken különböző fehérjék felhasználásával in situ OWLS
kísérleteket végeztem a fehérjék adszorbeált mennyiségének meghatározására, élő sejtek
adhézióját pedig fáziskontraszt mikroszkópiával követtem nyomon.
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5. ábra Ultravékony, nagyfokú hidratációs képességekkel rendelkező polimer rétegek nanoszerkezetének
vizsgálatára alkalmazott mérési és kiértékelési módszertan sematikus ábrázolása
A párhuzamosan végzett QCM-I és OWLS mérések kémiai összetételüket tekintve azonos szenzor felületeken
történtek, és a CMD-ut, valamint PLL-g-PEG nanorétegek kialakulásának vizsgálata in situ zajlott. A QCM-I
mérések a rétegek vizes tömegének és viszkoelasztikus paramétereinek, az OWLS mérések pedig a rétegek száraz
tömegének és a rétegekben jelentkező optikai anizotrópia mértékének a meghatározását tették lehetővé. A nyert
adatok kombinált kiértékelésével (kompozit eredmények) a réteget alkotó láncok konformációs változásai azok
hidratációs és viszkozitásbeli változásaival együttesen voltak vizsgálhatók.

3 Eredmények
A CMD-ut rétegeken végzett ATR-FTIR és XPS méréseket felhasználva a felületi
karboxil-csoportok kimutatásával, ill. elemi összetétel adatokra alapozva igazoltam a CMD
jelenlétét Si minták felületén. Az XPS adatokon végzett kiértékelések eredményeként az
aminoszilán és CMD-ut rétegek vastagságára 2.30 nm, ill. 0.73 nm adódott, mely jó egyezést
mutatott az AFM mérésekkel: ez utóbbi technikával 4 nm-t határoztam meg az aminoszilán és
CMD-ut bevonatok együttes vastagságára. Egy CMD-ut réteggel bevont mintáról készült AFM
felvétel és az AFM-el történő rétegvastagság-meghatározás részletei az 6. ábrán láthatók.
Megmutattam, hogy a szililezést követően a CMD-ut réteg jelenléte jelentősen csökkenti a
mintafelületre helyezett vízcsepp peremszögét (65 - 80° → 20 - 40°, aminoszililezett felület
esetén), igazolva a CMD felületi jelenlétét és a CMD-ut réteg hidrofil jellegét.
6

6. ábra Aminoszilán bevonaton kialakított CMD-ut réteg felületéről készült AFM képek
A. CMD-vel részlegesen borított Si hordozó 10 × 8 µm-es területéről készült felvétel (x és y laterális dimenziókban
készült kép). Az arany litográfiás technika éles lépcső kialakítását tette lehetővé a hordozó felület és a CMD-vel
borított terület között: az arany borítás csak a minta egyik felére került, így a hordozónak ez a fele nem volt
hozzáférhető az aminoszilán és CMD molekulák számára, így az arany eltávolítását követően aminoszilán- és
CMD-mentes felületrész állhatott elő közvetlenül a CMD-vel borított terület mellett. B. A 0.5 × 0.5 µm alapterületű
felületről készített AFM képen a CMD réteg felületi topográfiája látható. A C jelű grafikon a mintáról készített A
felvétel megjelölt metszetvonala mentén mért magasság-profilt reprezentálja a grafikonon látható z magasság
értékekkel.

A CMD-ut rétegek kovalens rögzítésének sikerességét két fő eredményem támasztja alá,
melyek a következők: (i) a CMD-ut rétegek vastagsága szilán bevonat nélküli Si hordozó
felületén (kontroll minta) egy nagyságrenddel kisebbnek adódott (0.07 nm), mint abban az
esetben, amikor a rögzítés szililezett hordozón történt (0.73 nm), (ii) emellett in situ OWLS
mérésekkel azt is kimutattam, hogy a CMD molekulák stabil réteget alkotnak a felületen, amely
tömény NaCl oldat hatására se volt lemosható.
Az OWLS-sel mért látszólagos rétegtörésmutató értékek reális CMD törésmutató értékektől
való eltéréseit elemezve (kvázi-izotróp kiértékelés) megállapítottam, hogy a CMD-ut rétegek
nanoszerkezete szabályozható a szilán bevonat összetételével és a rögzítéshez használt CMD
oldat pH-jával. Kimutattam, hogy CMD-ut-Ep rétegek szerkezete erősen pH-függő: míg
semleges és lúgos közeg alkalmazásával a réteget alkotó láncok legnagyobb részt a felülettel
párhuzamosan orientáltak (jelentős negatív kettőstörés), addig savas pH-n a réteg szerkezete
nyitottabb, melyet nagyobb számú, felületre merőleges hurkokból álló láncok alkotnak. CMDut-Am rétegek esetén egy köztes szerkezet volt megfigyelhető, amely a CMD-ut-Ep rétegeknél
tapasztalt két szélső eset közötti állapottal jellemezhető. A CMD-ut-Ep rétegek
nanoszerkezetének pH-függése a rögzítési reakció különböző pH-kon vett eltérő
hatékonyságával, és az így kialakuló felületi rögzítési pontok eltérő számával magyarázható. A
vonatkozó OWLS eredményeket a 7. ábra mutatja be.
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7. ábra CMD-ut réteg látszólagos törésmutatója (nA) a levált CMD felületi tömegsűrűség (MA)
függvényében. Az adatok különböző kísérleti körülmények között elvégzett in situ OWLS mérésekből
származnak.
A feltüntetett nyilak a kísérletek időbeni lefolyási irányát jelölik (az R jelű nyíl a kísérlet CMD leválasztási
szakaszát, az M pedig a mosási szakaszt jelöli). A grafikonon feltüntetett táblázatban Am az aminoszililezett, Ep
pedig az epoxiszililezett felületeket jelölik. A CMD réteg kialakulása során jelentkező szerkezeti változásokat a
grafikon területén feltüntetett sematikus rajzok szemléltetik. Amint azt a bal felső sarokban látható törésmutatóellipszoid demonstrálja (a törésmutató-ellipszoid az ordinárius (nA,o) és extraordinárius (nA,e) törésmutatók
kettőstörő közegben jellemző orientációját és relatív nagyságát hivatott szemléltetni), a túlbecsült nA értékek a
CMD réteg negatív kettőstörő tulajdonságára utalnak (nA,o > nA,e).

A párhuzamosan végzett OWLS és QCM-I mérések eredményeiből a saját fejlesztésű,
referencia mérések és irodalmi adatok bevonásával ellenőrzött kiértékelő programot
alkalmazva meghatároztam a CMD-ut-Am rétegek viszkoelasztikus és hidratációs
paramétereit, így nyírási viszkozitását (1.43 ± 0.27 mPa∙s), nyírási rugalmassági modulusát
(0.03 ± 0.01 MPa), hidratált állapotban mutatott rétegvastagságát (11.0 ± 4.9 nm), valamint
hidratációs fokát (a mérési eredményeket összefoglaló grafikon a 8. ábrán látható). Fontos
megjegyeznem, hogy a CMD rétegekre vonatkozó ezen jellemzők az irodalomban ez idáig nem
voltak fellelhetők.
Bár a PLL-g-PEG rétegekhez viszonyítva a CMD-ut rétegben rögzített CMD molekulák
össztömegére kisebb érték adódott, köszönhetően mégis a CMD-re mért extrém hidratációs
képességnek (φA (hidratációs fok) = 89%), a CMD-ut rétegek nedves tömegére számtevően
magasabb értéket határoztam meg (PLL-g-PEG esetén φA = 59% értéket mértem). A
kifejlesztett OWLS-QCM adatelemzési módszert (QCM adatokkal kiegészített kvázi-izotróp
kiértékelés) sikeresen alkalmaztam CMD-ut-Am rétegek nanoszerkezeti változásainak
hidratációs és viszkozitás adatok figyelembe vételével történő elemzésére. A módszer
felhasználásával kimutattam, hogy a rétegleválasztást követő mosási szakasz jelentős
konformációs átrendeződést eredményez a rétegben, mely az elfekvő láncok hurok
konformációkba történő kisebb mértékű kihajlásában, valamint a réteg egymást követő
növekvő majd csökkenő hidratációs fok értékeiben mutatkozott meg. Az így kialakuló végső
szerkezet túlnyomó részt elfekvő láncokat tartalmazott, melyek kisszámú felületre merőleges
hurkokkal egészültek ki.
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8. ábra CMD-ut és PLL-g-PEG nanorétegek leválasztása közben végzett in situ QCM-I mérések
eredményei. Kötött/bezárt víz tömegének meghatározása OWLS eredmények felhasználásával.
A mérési adatok kiértékelése a Voinova-féle viszkoelasztikus tulajdonságokat figyelembe vevő modell és a saját
fejlesztésű kód felhasználásával történt.
A, B. PLL-g-PEG (A) és CMD-ut (B) rétegeken in situ QCM-I (fekete teli vonal) és OWLS (piros teli vonal)
mérésekkel nyert felületi tömegsűrűség görbék. A folyadékcellás áramoltatással végzett kísérletek három egymást
követő lépése – a grafikonok fölső tengelyén elhelyezett számok szerint – a következő volt: első lépésként
polimermentes oldószert (pufferoldat (PLL-g-PEG), ill. víz (CMD)) áramoltattam keresztül a folyadékcellán stabil
alapvonal elérése érdekében (1), majd ezt lecseréltem polimer oldatra (2), melyet egy újabb oldószer áramoltatási
szakasz követett, amely a lazán kötött polimer láncok lemosását szolgálta (3). Az ábrán kétféle QCM-I tömeggörbe
látható, melyek közül a vastagabb vonalú görbe a Voinova-féle modellel történő kiértékelés eredménye, míg a
vékonyabb a 3. felharmonikushoz tartozó Sauerbrey tömeget jelöli (utóbbi egy egyszerűsített, viszkoelasztikus
tulajdonságokat figyelmen kívül hagyó modellszámítás eredménye). A CMD réteg leválasztásához tartozó kísérleti
szakaszban a számított Voigt tömegek értéke túl magas volt a megfelelő ábrázoláshoz, ezért a grafikonon csak a
3200 ng/cm2 értékig futó tömeg értékek láthatók. A polimer réteghez tartozó kötött/bezárt víz mennyiségét Mw és
a kiemelt tömegkülönbség jelöli.
E, F. Nyírási viszkozitás (fekete) és nyírási rugalmassági modulus (piros) grafikonok.
G, H. A polimer rétegek szerkezetének a kísérlet végpontjához rendelhető sematikus rajzai (a polimer láncok
mellett a láncokhoz kapcsolódó, ill. a rétegbe bezárt vízmolekulák is megfigyelhetők).
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Az ultravékony bevonatok mellett nagyobb rétegvastagsággal rendelkező CMD-alapú
kémiai hidrogél rétegeket (CMD-sc) is előállítottam. Ehhez a rétegek spin-coating-gal történő
leválasztásán és STMP-vel való kémiai keresztkötésén alapuló módszert dolgoztam ki, melyet
dextrán rétegek készítéséhez korábban még nem alkalmaztak. A rétegvastagság szabályozására
a spin-coating-os rétegleválasztásnál eltérő pörgetési fordulatszám beállításokat használtam.
A rétegeken mért ellipszometriás spektrumok kiértékeléséhez, valamint hogy a kiértékelések
során megbízható rétegvastagság és törésmutató adatokhoz jussak, ellipszometriás optikai
modellt fejlesztettem, figyelembe véve a vizsgált minták szerkezeti és optikai jellemzőit. Az
átfogó ellipszometriás réteganalízis eredményeként meghatároztam a tömbi CMD hullámhossz
szerinti diszperziós paraméterét (Cauchy B paraméter), melyre B = 4.5 × 10-3 ± 7.4 × 10-4 értéket
mértem (a diszperziós függvény a 9. ábrán látható). Az ellipszometriás eredményekre
támaszkodva megállapítottam, hogy míg a mosatlan rétegek vastagságát 100 - 200 nm-es
tartományban a pörgetési fordulatszámmal jól lehetett szabályozni és a rétegvastagság követte
a várható tendenciát, addig a mosott, a felülethez stabilan kötött (felületen maradt) rétegek
vastagsága függetlennek bizonyult az alkalmazott fordulatszámtól (10 - 50 nm közötti
rétegvastagság értékek). Megmutattam, hogy a CMD-sc réteg 65 - 80°-ról (aminoszililezett
felület) 10 - 30°-ra csökkenti a felületére helyezett vízcsepp peremszögét. A rétegkészítés utolsó
lépéseként alkalmazott intenzív mosás hatásának vizsgálatára XPS méréseket végeztem, mely
a CMD-sc rétegek keresztkötöttségi fokának meghatározását is lehetővé tette. Igazoltam, hogy
a mosott mintában kimutatott foszforatomok kovalens keresztkötésekből származtak, és a mért
foszfortartalom alapján a keresztkötöttségi fokra hozzávetőlegesen 5%-os értéket állapítottam
meg. Dinamikus peremszög mérésekkel megmutattam, hogy a CMD-sc rétegek nagy
mennyiségű vizet képesek megkötni, mely tulajdonság a mérés alatt a peremszög értékek
jelentős változását eredményezte. Ez a megfigyelés megerősíti a fejlesztett CMD-sc rétegek
hidrogél jellegét.
9. ábra Spin-coating technikával előállított CMD rétegen mért ellipszometriás
spektrumok, melyeket a tömbi CMD
törésmutató diszperziós függvényének
(Cauchy B paraméter) meghatározására
használtam fel
3000 rpm fordulatszámon spin-coating
technikával arany hordozóra leválasztott
CMD rétegen mért Ψ és Δ spektrumok (A).
A modell illesztésből meghatározott
diszperziós paraméter alapján nyert
törésmutató diszperziós függvény a B
grafikonon látható.

10

A marhaszérum albumin, fibrinogén és lizozim fehérjékkel végzett, in situ OWLS
módszerrel nyomon követett fehérjeadszorpciós kísérletek megmutatták, hogy a CMD-ut és
CMD-sc rétegeken kitapadt fehérjék mennyisége jellemzően több mint egy nagyságrenddel
kisebb a kezeletlen OWLS chipen mért értékekhez képest. Ez a megfigyelés egyértelműen
bizonyítja a fejlesztett rétegek fehérjetaszító tulajdonságát. Fontos eredményem emellett annak
igazolása, hogy – amint azt a 10. ábra demonstrálja – a CMD-sc rétegek élő sejtek adhéziójának
visszaszorítására is alkalmasak.

10. ábra CMD-sc réteggel bevont és bevonat nélküli üveg tárgylemez felületeken HeLa sejtekkel végzett
adhéziós kísérlet közben fáziskontraszt mikroszkóppal készített felvételek
Az A felvétel egy CMD-sc réteggel csak részben bevont mintáról készült. A CMD-vel bevont területet és a bevonat
nélküli üveg felületet a megfelelő címkék jelölik. A CMD réteg határvonalát a feltüntetett nyíl jelöli. A felvételen
látható, hogy a sejtek nem adheráltak a CMD réteghez, összegyűltek az üveg felületen, majd ott mutattak adhéziót
(ahogy azt a nagyított B felvétel is mutatja). Az A felvétel 4 óra, a B felvétel 6 óra sejtkultúrás inkubálást követően
készült.
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4 Tézispontok
I.

Szililezett SiO2-TiO2 felületekre kovalensen rögzített ultravékony karboximetil-dextrán
rétegek (CMD-ut) nanoszerkezetének vizsgálatára optikai hullámvezető fénymódus
spektroszkópiás (OWLS) méréseket végeztem, és a mért OWLS adatok kiértékelésére
kvázi-izotróp optikai modellt alkalmaztam. A nyert látszólagos rétegtörésmutató adatok
reális törésmutató értékektől vett eltéréseit elemezve megállapítottam, hogy a CMD-ut
rétegek nanoszerkezetét az alkalmazott szilán bevonat kémiai összetétele és a CMD
molekulák rögzítéséhez használt oldat pH-ja egyaránt befolyásolja. Az epoxiszililezett
felületeken rögzített CMD rétegek esetén a nanoszerkezet erős pH-függését mutattam ki,
melyet a rögzítési reakció hatékonyságának pH-érzékenységével magyaráztam. Míg
semleges és lúgos körülmények között a felülettel párhuzamosan orientált láncokat
találtam dominánsnak, addig savas pH-n nagyobb számú felületre merőleges
konformációjú láncból álló és ezáltal nyitottabb szerkezetű réteget állapítottam meg.
Aminoszilán felületeken semleges körülmények között az előbbi szélső esetekhez képest
egy köztes CMD rétegszerkezetet határoztam meg. [T1]

II. OWLS és a viszkoelasztikus tulajdonságokra érzékeny kvarckristály mikromérleg (QCM)
módszerekkel végzett párhuzamos mérések eredményeként elsőként közöltem CMD-ut
rétegek hidratációs képességére, hidratált rétegvastagságára, valamint nyírási
viszkozitására és nyírási rugalmassági modulusára vonatkozó adatokat. A CMD-ut
rétegeket aminoszililezett SiO2-TiO2-alapú hullámvezető felületeken alakítottam ki, és a
rétegeken végzett QCM méréseket egy új típusú, impedancia mérési elvet alkalmazó QCMI műszerrel hajtottam végre. A QCM-I műszerrel mért adatokat, valamint a kiértékeléshez
használt saját-fejlesztésű kódot poli-L-lizin-polietilén-glikol kopolimer (PLL-g-PEG)
rétegeken végzett referencia mérésekkel validáltam. Megmutattam, hogy a CMD-ut
rétegek jelentős, 89%-os hidratációs fokkal jellemzett vízmegkötési képességgel
rendelkeznek. [T2][T4]
III. a. Új, OWLS és QCM mérési eredményeket kombináló adatelemzési módszert
fejlesztettem ki ultravékony, hidratált polimer rétegek nanoszerkezetében bekövetkező
változásainak kinetikai vizsgálatára. A módszer az OWLS mérésekből kvázi-izotróp
optikai modellel nyert törésmutató adatok, valamint a rétegre meghatározott hidratációs
fok és viszkozitás paraméterek együttes elemzésén alapul. [T2]
b. A fejlesztett kiértékelési módszert alkalmazva igazoltam, hogy az aminoszililezett
felületen kialakított CMD-ut rétegek vizes mosása a rétegszerkezet átrendeződésével jár,
amely jelentős változást eredményez a réteg hidratációs állapotában és viszkozitásában.
Bebizonyítottam, hogy a mosás végén kialakult réteg túlnyomóan elfekvő láncokból álló
szerkezetet vesz fel, amely kisszámú felületre merőleges orientációjú hurok
konformációval rendelkezik. [T2]
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IV. Az irodalomban elsőként prezentáltam olyan spektroszkópiai ellipszometriás (SE) mérési
eredményeket, melyek hullámvezető típusú (SiO2-TiO2-alapú) felületeken forgótárcsás
rétegleválasztással előállított CMD rétegeken történtek. Elsőként határoztam meg a tömbi
CMD törésmutatójának hullámhosszfüggését jellemző diszperziós paramétert, melyhez
arany hordozón végrehajtott nagyérzékenységű SE mérések adatait használtam fel. A
kiértékeléshez fejlesztett optikai modellre, valamint a mért diszperziós paraméterre
támaszkodva SE mérésekkel meghatároztam különböző pörgetési fordulatszám beállítások
mellett leválasztott CMD rétegek vastagságát. [T3]
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