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1. Bevezetés 

A polimer hidrogélek kutatására egyre nagyobb figyelem 

irányul mind az orvosbiológia, mind az anyagtudomány területein 

nagy víztartalmuknak, pórusos szerkezetüknek és szabályozható 

viszkoelasztikus tulajdonságaiknak köszönhetően.
1,2

 Különleges 

szerkezetükből adódóan a lágyszövetekhez hasonlóak, emellett 

nagy mennyiségű molekula (bioaktív molekulák, mint például 

hatóanyagok, DNS vagy enzimek) bezárást teszik lehetővé. A 

hidrogéleknek számos felhasználása van mind a klinikai 

gyakorlatban, mind a kísérleti orvostudományban úgy, mint a 

hatóanyag-leadás, a szövetmérnökség vagy a diagnosztika.
 3,4

 Az 

úgy nevezett reszponzív hidrogélek, melyek egy vagy több külső 

hatásra (pl. pH, hőmérséklet, fény vagy redoxpotenciál) 

egyértelmű választ adnak, még nagyobb jelentőséggel bírnak, 

hiszen a külső hatásra adott válasz szol-gél átalakulásban, vagy a 

gél térfogatának változásában nyilvánul meg, ami a gél 

mechanikai, viszkoelasztikus, optikai és transzport tulajdonságait 

is befolyásolja.  

A makroszkopikus hidrogélek mellett a nanogélek is egyre 

nagyobb teret hódítanak a hatóanyag-leadás területén, mert 

rendelkeznek a hidrogélek előnyös tulajdonságaival, emellett kis 

méretükből adódóan a véráramból közvetlenül a célzott sejtekhez 

vagy szövetekhez juttathatók. A nanoméretű hatóanyag-hordozók 

legkutatottabb területe az onkológia, hiszen a nanorészecskék 

                                                 
1
 Hoffman, A. S. Hydrogels for biomedical applications. Adv. Drug Deliv. Rev. 

54, 3–12 (2002). 
2
 Peppas, N. A., Hilt, J. Z., Khademhosseini, A. & Langer, R. Hydrogels in 

Biology and Medicine: From Molecular Principles to 

Bionanotechnology. Adv. Mater. 18, 1345–1360 (2006). 
3
 Calo, E. & Khutoryanskiy, V. V. Biomedical applications of hydrogels: A 

review of patents and commercial products. Eur. Polym. J. 65, 252–

267 (2014). 
4
 Peppas, N. A. & Van Blarcom, D. S. Hydrogel-based biosensors and sensing 

devices for drug delivery. J. Control. Release 240, 142–150 (2016). 
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képesek feldúsulni a rákos sejtekben azok megnövekedett 

áteresztőképességéből és visszatartásából (EPR hatás) adódóan. 

A nanorészecskék szelektivitása tovább növelhető reszponzív 

nanogélek alkalmazásával, melyek az általuk szállított 

hatóanyagot célzottan a tumorokban adják le az ott uralkodó, 

egészséges sejtekétől eltérő kémiai környezetnek (eltérő redox 

potenciál és pH) köszönhetően.  

Számos természetes és szintetikus polimert használnak 

reszponzív polimer nanogélek előállítására, de az orvosbiológiai 

kutatások jövőbeli kihívásaira csak egy biokompatibilis, 

biodegradábilis és könnyen módosítható polimer nyújthat 

megoldást. A poli(aszparaginsav) (PASP) egy szintetikus, 

biokompatibilis és biodegradábilis polimer, mely eleget tesz 

ezeknek a feltételeknek.
5
 PASP származékok széles köre állítható 

elő a PASP anhidridjének, a poliszukcinimidnek (PSI) primer 

aminokkal történő módosításával, majd az így előállított PSI 

származékok enyhe hidrolízisével.
6
  

Jelen doktori munka során a pH- és redoxi-érzékeny PASP 

nanogélek előállítására összpontosítottam, melyekben nagy 

lehetőség rejlik a szabályozott hatóanyagleadó-rendszerek 

fejlesztése terén. A nanogélek pH vagy redox gradiens által 

indukált térfogatváltozásával vagy szol-gél átalakulásával 

lehetővé tehető, hogy a bezárt hatóanyag a célzott sejtben vagy 

szövetben szabaduljon fel a nanogél hordozóból. 

A gyógyászati alkalmazások mellett még számos – eddig fel 

nem derített – terület létezik, ahol a PASP előnyös 

tulajdonságainak köszönhetően alkalmazható lehet. Az egyik 

ilyen terület a biokatalízis, ahol elterjedten alkalmaznak 

polimereket az enzimek rögzítésére. Ezért olyan PASP alapú 

                                                 
5
 Joentgen, W., Müller, N., Mitschker, A. & Schmidt, H. in Biopolymers 

Online: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA (2005). 
6
 Gyenes, T., Torma, V., Gyarmati, B. & Zrínyi, M. Synthesis and swelling 

properties of novel pH-sensitive poly(aspartic acid) gels. Acta 

Biomater. 4, 733–744 (2008). 
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enzimhordozó rendszer előállítását tűztem ki célul, mely 

hatékonyan alkalmazható biokatalizátorként a szintetikus 

kémiában.  

2. Kísérleti munka 

A poli(aszparaginsav) (PASP) nanogélek előállítása 

inverz emulzióban történt. Az pH-érzékeny PASP nanogéleket 

dimetil-szulfoxid-n-dodekán, nem-vizes emulzióban állítottam 

elő két lépésben. Első lépésként a poliszukcinimidet (PSI) 

keresztkötöttem 1,4-diaminobutánnal az emulzió cseppjeiben, 

majd a kapott PSI nanogéleket PASP nanogélekké hidrolizáltam. 

A redox-reszponzív, diszulfid hidakat tartalmazó PASP 

nanogéleket víz-n-oktán emulzióban állítottam elő vagy a tiolált 

PASP (PASP-SH) tiol csoportjainak oxidációjával (1. ábra) vagy 

a PASP-SH biszepoxi vegyülettel (poli(etilén-likol)diglicidil-éter, 

PEGDGE) történő keresztkötésével (2. ábra). A nanogélek 

méreteloszlását dinamikus fényszóródás méréssel, felületi 

töltésüket pedig zeta potenciál mérésekkel vizsgáltam.  

A Candida Antarctica lipáz B (CaLB) immobilizáláshoz 

2-3 mm átmérőjű PASP kompozit gyöngyöket állítottam elő. 

(3. ábra) Nátrium-alginát, PASP-SH és szilika részecskékre 

adszorebált CaLB vizes szuszpenzióját cink-klorid oldatba 

csepegtettem. Az így kialakult fizikai alginát térhálóban kémiai 

kötéseket alakítottam ki egy biszepoxi keresztkötő (PEGDGE) 

segítségével a PASP-SH tiol-csoportjai, a szilika részecskék 

amin-csoportjai és a CaLB nukleofil csoportjai (amin-, tiol- és 

hidroxil-csoportok) között, hogy megakadályozzam az enzim 

kioldódását. A CaLB-t tartalmazó PASP gyöngyök biokatalitikus 

aktivitását a racém-1-feniletanol kinetikus reszolválásában 

vizsgáltam.  
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1. ábra Diszulfid hidakkal keresztkötött poli(aszparaginsav) 

nanogélek előállításának sematikus ábrázolása 

 

2. ábra Tiolált poli(aszparaginsav) keresztkötése poli(etilén-

glikol)diglicidil-éterrel (x = 7-8)  
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3. ábra Candida Antarctica lipáz B (CaLB) immobilizálása 

PASP kompozit gyöngyökben  
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3. Eredmények 

A kutatás első részében az 1,4-diaminobutánnal 

keresztkötött PASP hidrogéleket (PASP-DAB) vizsgáltam. 

Meghatároztam különböző összetételű (keresztkötési fokú és 

polimer koncentrációjú) PASP-DAB hidrogélek gélesedési idejét 

valamint duzzadási és mechanikai tulajdonságait, majd 

kiválasztottam a megfelelő összetételt a nanogélek szintéziséhez. 

A nanogéleket inverz emulziós módszerrel állítottam elő dimetil-

szulfoxid-n-dodekán emulzióban 200-400 nm-es 

nagyságrendben. A PASP nanogélek mérete és zeta potenciálja 

erős pH függést mutatott (4. ábra).  

 

4. ábra 1,4-diaminobutánnal keresztkötött poli(aszparaginsav) 

nanogélek a) részecskemérete és b) zeta potenciálja a 

pH függvényében  

 

Ezután nem csak pH-, de redoxi érzékenységet is mutató 

PASP nanogélek előállítása volt a célom. A diszulfid hidakkal 

keresztkötött PASP nanogéleket (PASP-SS) tiolált PASP (PASP-

SH) oxidációjával állítottam elő az inverz emulzió nanoméretű 

cseppjeiben. Ebben az esetben a PASP-SH vízoldhatóságából 

adódóan a nanogélek szintézise víz az olajban típusú emulzióban 

is lehetséges volt, mely megkönnyítette az eljárást és stabilabb 

emulziók előállítását tette lehetővé. Két nagyenergiájú módszert 

a) b) 
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teszteltem az emulziók előállításához, az egyik az ultrahang a 

másik a nagynyomású mikrofluidizáló volt. (high pressure 

homogenization, HPH). A HPH módszerrel előállított nanogélek 

a környezeti paraméterektől (ionerősség, pH) függően 100-

150 nm-es mérettartományba estek és szűk méreteloszlást 

mutattak (5. ábra a). A nanogélek zeta potenciálja jelentős pH-

függést mutatott, és a tejes vizsgált pH tartományon negatív volt, 

mely előrevetíti a nanogélek stabilitását a későbbi alkalmazások 

során. 

Előállítottam hatóanyagot tartalmazó nanogéleket, és a 

redukció indukált hatóanyag-kioldódás vizsgálat arra enged 

következtetni, hogy a PASP-SS nanogélek potenciálisan 

alkalmazhatók a jövőben kemoterápiás hatóanyagok célzott 

leadására, melyet a rákos sejtek redukáló környezete idéz 

elő. (5. ábra b)  

 

5. ábra a) Diszulfid hidakkal keresztkötött poli(aszparaginsav) 

nanogélek méreteloszlása fiziológiás sóoldatban (piros 

görbe) és vízben (fekete görbe). b) Hatóanyag 

kioldódásának kinetikája a diszulfid hidakkal 

keresztkötött poli(aszparaginsav) nanogélekből redukáló 

közeg esetén (100 mM D,L-ditiotreitol (DTT), piros 

körök) és redoxi-inert környezetben (fekete négyzetek)  

 

b) a) 



A PhD értekezés tézisei 

 
 

8 

A PASP-SH oxidálásával előállított PASP-SS nanogélek 

szétestek redukció hatására a diszulfid hidak felbomlásából 

adódóan, ezért a következő célom olyan PASP hidrogélek 

előállítása volt, melyek redoxi-hatásra reverzibilis 

térfogatváltozással reagálnak. Annak érdekében, hogy 

megakadályozzam a térháló teljes szétesését, a diszulfid hidak 

mellett egy redoxi-inert keresztkötőt is alkalmaztam a térháló 

kialakításánál, így redukció hatására csak a diszulfid hidak 

bomlanak fel és a hidrogél megduzzad a keresztkötések számának 

csökkenése miatt (PASP-SS-DGE hidrogélek). Oxidációval ismét 

kialakíthatók a diszulfid hidak, mely a hidrogélek zsugorodását 

eredményezi (6. ábra a). A PASP-SS-DGE hidrogélek előállítását 

vizes közegben valósítottam meg, mely eljárás lehetővé tette az 

azonos szerkezetű nanogéleket víz az olajban emulzióban történő 

előállítását. A makroszkopikus hidrogélek redoxi-függő 

duzzadási és mechanikai tulajdonságainak vizsgálatával 

választottam ki azt az összetételt, mely mechanikai stabilitása és a 

redoxi válaszának mértéke alapján a legmegfelelőbb hatóanyag-

kioldódás vizsgálatára. A hatóanyag-kioldódás redukáló 

közegben gyorsabbnak bizonyult (6. ábra b, piros kör), mint inert 

környezetben, valamint bemutattam, hogy redukálószer 

hozzáadásával növelhető a kioldódás sebessége (6. ábra b, fekete 

négyzet).  

A makroszkopikus PASP-SS-DGE gélekkel végzett 

kísérleteket követően sikeresen állítottam elő PASP-SS-DGE 

nanogéleket víz az olajban típusú emulzióban a korábban is 

használt nagynyomású mikrofluidizáló segítségével. A nanogélek 

stabilak voltak redukáló környezetben és megduzzadtak (7. ábra), 

hasonlóan az azonos szerkezetű makroszkopikus hidrogélekhez.  
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6. ábra a) Diszulfid és redoxi-inert keresztkötést is tartalmazó 

poli(aszparaginsav) hidrogél duzzadásfoka váltakozó 

redukált és oxidált állapotban redukciós lépéssel kezdve 

(piros vonal), illetve oxidációs lépéssel kezdve (fekete 

vonal). b) Hatóanyag kioldódásának kinetikája a 

diszulfid és redoxi-inert keresztkötést is tartalmazó 

poli(aszparaginsav) hidrogélekből redukáló közeg esetén 

(piros körök: 10 mM D,L-ditiotreitol (DTT)) és foszfát 

pufferben majd 10 mM DTT oldatban (fekete négyzetek) 

 

 
7. ábra Diszulfid és redoxi-inert keresztkötést is tartalmazó 

poli(aszparaginsav) nanogélek méreteloszlása oxidált és 

redukált állapotban 

 

a) b) 
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A doktori kutatás utolsó részeként vizsgáltam a PASP 

felhasználási lehetőségeit a biokatalízis területén. Kifejlesztettem 

egy szilika/PASP/alginát kompozitot lipáz enzim 

immobilizálására, majd vizsgáltam az előállított 2-3 mm-es, lipáz 

enzimet tartalmazó kompozit gyöngyök biokatalitikus aktivitását. 

Az enzimkészítmény aktivitása jól közelítette a nem-bezárt, csak 

szilika gélre adszorbeáltatott lipáz enzimét (8. ábra a), továbbá 

könnyen kezelhető és elválasztható volt a reakcióelegytől. Az 

enzimkészítmény aktivitása 5 reakcióciklus során sem csökkent 

(8. ábra b), továbbá stabilnak bizonyult 90°C-ig. 

 
8. ábra a) Lipáz enzim (CaLB) specifikus aktivitásainak 

összehasonlítása: szilika gélen adszorbeáltatva (zöld 

oszlop), PEGDGE-vel keresztkötött kompozit 

gyöngyökbe zárva (piros oszlopok) és nem-keresztkötött 

kompozit gyöngyökbe zárva (fekete oszlopok). b) 

Különböző tiol-tartalmú PASP-SH-t tartalmazó (10%: 

fekete oszlopok, 30%: piros oszlopok, 50%: kék 

oszlopok) kompozit gyöngyök aktivitása és a szilika 

gélen adszorbeáltatott CaLB (zöld oszlopok) aktivitása 

egymást követő reakciók során.  

 

 

a) b) 
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4. Tézispontok 

1. Szintézismódszert dolgoztam ki poliszukcinimid 

keresztkötésére nem vizes inverz emulzióban, melyben 

dimetilszulfoxid, a polimer jó oldószere volt a poláris fázis és 

n-dodekán az apoláris fázis. A keresztkötés a diszpergált 

fázis cseppjeiben ment végbe és az így előállított 

poliszukcinimid nanogélek hidrolízisével poli(aszparaginsav) 

nanogéleket állítottam elő pár száz nanométeres 

nagyságrendben. Bizonyítottam, hogy pH-érzékeny jellegét a 

poli(aszparaginsav) nanoméretben is megőrzi és mind a 

nanogélek hidrodinamikai átmérője, mind a felületi töltése 

szabályozható a környezet pH-jával. [1] 

 

2. Előállítottam kémiailag keresztkötött poli(aszparaginsav) 

nanogéleket víz az olajban típusú emulzióban keresztkötő 

molekula segítsége nélkül tiolált poli(aszparaginsav) 

oxidációjával. A nanogélek stabilak voltak vizes közegben, 

de igény szerint feloldhatók a diszulfid hidak redukciójával. 

Bizonyítottam, hogy egy makromolekulás modell hatóanyag 

jó hatékonysággal zárható be a nanogélekbe a keresztkötési 

reakció során és a bezárt hatóanyag kioldódása redukcióval 

előidézhető. [2] 

 

3. Szintézismódszert dolgoztam ki redoxi hatásra reverzibilis 

térfogatváltozással reagáló poli(aszparaginsav) hidrogélek 

előállítására vizes közegben. A hidrogéleket tiolált 

poli(aszparaginsav) egy redoxi-inert biszepoxi vegyülettel 

történő keresztkötésével állítottam elő. A hidrogélek stabilak 

mind oxidáló, mind redukáló környezetben, míg a 

duzzadásfokuk és a rugalmassági modulusuk a redoxi 

környezet változtatásával reverzibilisen szabályozható. 

Megmutattam, hogy a redoxi válasz mértéke a tiol-

koncentrációtól és a keresztkötési foktól függ. [3] 
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4. Bizonyítottam, hogy egy makromolekulás modell hatóanyag 

kiváló hatékonysággal zárható be diszulfid hidakkal és 

permanens keresztkötővel keresztkötött poli(aszparaginsav) 

hidrogélekbe. A gélek redoxi-függő duzzadásfokából 

adódóan a hatóanyag-kioldódás kinetikája szabályozható a 

redukálószer megfelelő koncentrációjával. A 

makromolekulás hatóanyag kioldódása erősen korlátozott a 

gél oxidált állapotában, míg redukálószer hozzáadásával 

azonnali kioldódás idézhető elő. [3]  

 

5. Előállítottam pH- és redoxi-érzékeny poli(aszparaginsav) 

nanogéleket víz az olajban típusú emulzióban tiolált 

poli(aszparaginsav) permanens keresztkötésével. Igazoltam a 

nanogélek redoxi-érzékeny jellegét az átmérőjük redukció 

hatására bekövetkező növekedésével. A nanogélek pH-

érzékeny karakterét igazolta a zeta potenciáljuk éles 

változása a poli(aszparaginsav) pKa értéke körül. [3]  

 

6. Szintézismódszert dolgoztam ki Candida antarctica lipáz B 

enzim rögzítésére szilika gélből, alginátból és 

tiolált poli(aszparaginsav)ból felépülő kompozit 

részecskékben. Sikeresen állítottam elő néhány milliméter 

átmérőjű gömb alakú részecskéket alginát ionos 

keresztkötésével, míg a kompozit stabilitását adó kémiai 

keresztkötéseket egy biszepoxi keresztkötő molekula 

segítségével alakítottam ki. Bebizonyítottam, hogy a 

kompozit készítménybe zárt enzim megőrizi aktivitását, míg 

az újrahasznosíthatósága jelentősen megnő a szilika gél 

részecskéken fiziszorpcióval megkötött enziméhez képest. A 

kompozitban immobilizált enzim hőstabilitása 

kiemelkedő. [4] 
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5. Elért eredmények alkalmazási lehetőségei 

Az előállított multireszponzív poli(aszparaginsav) (PASP) 

hidrogélek és nanogélek azok előnyös tulajdonságaikból – 

biokompatibilitás, biodegradábilitás – adódóan számos 

gyógyászati alkalmazás alapját képezhetik, különös tekintettel a 

szabályozott hatóanyag-leadásra. A redoxi-érzékeny PASP 

gélekbe zárt makromolekulás hatóanyag redukció indukált 

kioldódása előrevetíti az előállított gélek alkalmazhatóságát 

redoxi-érzékeny hatóanyag-leadó rendszerként a szervezetben 

uralkodó redoxpotenciál gradiensből adódóan.  

A szilika/PASP/alginát kompozitban kovalens kötésekkel 

rögzített Candida antarctica lipáz B (CaLB) enzim jó 

biokatalitikus aktivitást mutatott, ezen felül a kompozit gyöngyök 

könnyen kezelhetőek és stabilak voltak, aktivitásuk több 

reakciócikluson keresztül sem csökkent és 90°C-ig termikusan 

stabilnak bizonyultak. Az előállított CaLB tartalmú kompozit 

gyöngyök tehát felhasználhatók lehetnek biokatalizátorként mind 

laboratóriumi, mind ipari léptékben. 

6. Publikációk 

6.1. A doktori dolgozat alapjául szolgáló közlemények: 

1. E. Krisch, B. Gyarmati, A. Szilagyi, Preparation of pH-

responsive poly(aspartic acid) nanogels in inverse emulsion 

Periodica Polytechnica Chemical Engineering, 61, 19-21, 

2017. (IF2017: 0.877, IC: 1) 

 

2. E. Krisch, L. Messager, B. Gyarmati, V. Ravaine, A. 

Szilágyi, Redox- and pH-responsive nanogels based on 

thiolated poly(aspartic acid) Macromolecular Materials and 

Engineering, 301, 260-266, 2016. (IF2016: 2.863, IC: 5) 

 

 



A PhD értekezés tézisei 

 
 

14 

3. E. Krisch, B. Gyarmati, D. Barczikai, V. Lapeyre, B. Á. 

Szilágyi, V. Ravaine, A. Szilágyi, Poly(aspartic acid) 

hydrogels showing reversible volume change upon redox 

stimulus, European Polymer Journal, 105, 459-468, 2018. 

(IF2017 3.741, IC: 0) 
 

4. E. Krisch, D. Balogh-Weiser, J. Klimkó, B. Gyarmati, K. 

László, L. Poppe, A. Szilágyi,, Composite beads of silica gel, 

alginate and poly(aspartic acid) for the immobilization of 

enzymes, Express Polymer Letters, 2018, accepted 

manuscript (IF2017: 3.06, IC:0) 

6.2. Egyéb publikáció 

B. Gyarmati, E. Krisch, A. Szilágyi, In situ oxidation-

induced gelation of poly(aspartic acid) thiomers, Reactive 

and Functional Polymers, 84, 29-36, 2014. (IF2014: 2.515, 

IC: 5) 

6.3. Konferencia részvételek 

Szóbeli előadások 

 

1. Krisch E., A környezet pH-jára és redox potenciáljára 

érzékeny polimer gélek, Kutatóegyetemi Hallgatói Nap, 

2012, Budapest (Rektori különdíj) 

 

2. Krisch E., Gyarmati B. S., Szilágyi A., Redox és pH 

érzékeny poli(aszparaginsav) nanogélek, Interdiszciplináris 

Doktorandusz Konferencia, 2015, Pécs 

 

9 további poszter előadás. 

 
 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/13815148
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13815148

