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Rövidítések jegyzéke

τ relaxációs idő

µ nyírási modulusz

η folyadék viszkozitása

ν kizárt térfogat exponens

Φ polimer térfogati törtje

∆a0 gélgömb  sugarának  növekedése  a  kiindulási  állapottól  a  végső, 

egyensúlyi állapotig

a∞ gélgömb egyensúlyi sugara

at gélgömb sugara a t időpillanatban

Asp aszparaginsav

Cys2⋅2HCl cisztamin dihidroklorid

DAB diaminobután

DBA dibutilamin
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DMF dimetilformamid
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l monomeregység hossza
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1. Bevezetés

Az aminosavak és a belőlük felépülő fehérjék a Földön ismert élőszervezetek nélkülözhetetlen 

alkatrészei. Fontos szerepük van a biológiai rendszerek vázának felépítésében és a létfenntartó 

biokémiai folyamatokban. A legnagyobb szervezettségű kémiai anyagok közé tartozó fehérjék 

szerkezetüktől, felépítésüktől függően a legkülönbözőbb feladatok ellátására képesek. Ezen 

anyagok  sokszínűségét  a  természet  kémiailag  mindössze  húsz  molekula,  a  fehérjeépítő 

aminosavak  variációjával  éri  el.  Aminosavak  felhasználásával  szintetikus  úton  is  számos, 

különböző összetételű és ebből következően különböző tulajdonságokkal rendelkező anyagot 

lehet előállítani. 

Az első eljárásokat aminosavakból felépített molekulák szintetizálására a XX. század elején 

dolgozták ki [,  ].  Azóta egy külön tudományág, a peptidkémia kutatói  foglalkoznak ezen, 

különböző alkalmazásokban felhasználható rendszerek előállításával. Viszonylag nagy számú 

(akár néhány száz) aminosav összekapcsolására alkalmas módszereket is ismerünk []. Olyan 

rendszerek létrehozására azonban, amelyek több millió aminosav kémiai összekapcsolásával 

jönnek létre, csekély számú próbálkozás történt. Ennek is csak kis hányadát alkotják azok az 

eljárások, amelyek kiindulási anyaga nem valamely, a természetben megtalálható polipeptid 

(például fibroin, albumin, zselatin [, , ]), hanem kizárólag fehérjeépítő aminosavak. Ennek oka 

elsősorban az, hogy a molekulák összekapcsolása bonyolult eljárásokat és nagy költségeket 

igénylő feladat. 

A Budapesti  Műszaki és Gazdaságtudományi  Egyetem Fizikai  Kémia és Anyagtudományi 

Tanszékének  Lágy  Anyagok  Kutatócsoportja  célul  tűzte  ki  makroszkopikus  méretű,  akár 

centiméteres  nagyságú,  poliaminosavakból  felépülő  gélek  előállítását.  Abból  indultunk ki, 

hogy a fehérjékhez hasonlóan, a molekulák variálásával különféle területeken alkalmazható 

rendszereket  hozhatunk létre.  Kutatásunk elsődleges célja  olyan,  optikailag tiszta,  monolit 

poliaminosav  gélek  előállítása  volt,  amelyek  duzzadásfokuk  jelentős  megváltozásával 

érzékenyen reagálnak különféle hatásokra, például a környezet pH-jának, hőmérsékletének, 

ionkoncentrációjának, redoxpotenciáljának változására. 

A célok  megvalósításának  első  lépése  olyan,  nagy  molekulatömegű  poliaminosav  láncok 

előállítása  volt,  amelyből  aminosav  alapú  térhálósító  molekulák  segítségével  polimer  gél 

alakítható ki.  Az így előállított térháló fizikai és kémiai tulajdonságai széles tartományban 

változtathatók.  Mivel  az  így  létrehozott  rendszerek  kizárólag  az  emberi  szervezetben 

11



megtalálható  molekulákból  épülnek  fel,  remélhetjük,  hogy  különböző  humánbiológiai 

alkalmazások (implantátumok,  szintetikus  izmok,  hatóanyag-leadó  rendszerek  stb.)  alapját 

képezhetik.

Disszertációmban bemutatom az  előállított  poliaminosav  gélek  szintézisét  és  legfontosabb 

fizikai  kémiai  tulajdonságait.  A három éve megkezdett  munkával  leraktuk egy új  kutatási 

területnek, a szintetikusan előállított poliaminosav alapú gélek kémiájának alapjait. Reméljük, 

hogy  ezzel  számos  fontos,  főként  orvosbiológiai  célokat  szolgáló  anyag  előállításához 

járultunk hozzá. 
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2. Irodalmi áttekintés

2.1 Polimerek és polimer gélek termodinamikája

2.1.1 Polimerek szerkezete

A „polimer” szó használatát, igaz, a maival nem teljesen egyező értelemben először Berzelius 

javasolta 1833-ban. A makromolekulák szerkezetét azonban csak majdnem egy évszázaddal 

később Herman Staudinger fejtette meg [], jóllehet addigra számos ma elterjedt szintetikus 

polimer (polisztirol 1839, PVC 1872 stb.) előállítása ismert volt, és már a XIX. század végén 

feltételezték,  hogy  egyes  anyagok  speciális  tulajdonságai  láncszerű  struktúrájuknak 

köszönhetőek [, , ].

A láncok egy vagy többféle molekulából (monomerből) épülnek fel. Az egyféle monomerből 

kovalens  kötéssel  előállított  óriásmolekulát  homopolimernek,  míg  kettő  vagy  többfajta 

monomer  makromolekuláját  kopolimernek nevezzük.  Például  a  polivinilklorid,  a  polilizin 

homopolimerek, a nejlon kopolimer [, ].

A  makromolekulák  tulajdonságainak  megismerése  szempontjából  alapvető  fontosságú  a 

monomerek  kapcsolódási  sorrendjének  ismerete,  valamint  a  polimer  térszerkezetének 

felderítése  is.  A  polimer  láncok  oldatbeli  térszerkezetéből  a  hálóláncok  géleken  belüli 

viselkedésére vonatkozó következtetéseket is levonhatunk.

2.1.1.1 Polimerek térszerkezete – a statisztikus gombolyag

Hajlékony  láncú  polimereknél  a  polimer  lánc  vázatomjainak  rotációja  miatt  az  egyedi 

makromolekula  folyton  változó,  szabálytalan  térszerkezetű  gombolyag  alakot  vesz  fel.  A 

„statisztikus  gombolyag”  kiterjedésére  jellemző,  leggyakrabban  használt  mennyiség  az  R0 

statisztikus  láncvégtávolság,  amely  a  polimer  lánc  kezdő-  és  végpontját  összekötő  r 

láncvektor hosszának összes konformációra vett átlagértéke:

R0 ≡ <ri
2>1/2 . (1)

A  láncvégtávolság  függ  a  polimerizációfoktól  (N),  azaz  a  makromolekulát  alkotó 

monomeregységek  számától,  valamint  a  monomeregység  l hosszától  az  alábbi  egyenlet 

szerint: []:
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,0
νNlCR ⋅⋅= (2)

ahol ν az úgynevezett kizárt térfogat exponens, és C a karakterisztikus arány, egy, az anyagra 

jellemző, hőmérsékletfüggő állandó, amely azonban a polimerizációfoktól független, tehát az 

ugyanabból a monomerből felépülő láncok esetén egy adott hőmérsékleten ugyanakkora.

A kizárt  térfogat  exponens az oldószer  termodinamikai  értelemben vett  „jóságát”  mutatja. 

Ideális  esetben,  tehát  amikor  a  monomeregységek bármilyen  konformációt  felvehetnek,  ν 

értéke ½ [, ]. Termodinamikai értelemben vett jó oldószerekben, ahol a monomeregységeket 

az oldószer molekulái veszik körül, a gombolyag láncvégtávolsága nagyobb lesz az ideálisnál. 

Ebben  az  esetben  ν ≅ 3/5  [,  ].  Az  úgynevezett  Θ állapotban,  amikor  az  oldószer  és  a 

monomerek közötti kölcsönhatás megegyezik a monomeregységek közötti kölcsönhatással, a 

polimer  molekula  az  ideális  gombolyag  konformációját  veszi  fel:  ν ≅ 1/2.  Rossz 

oldószerekben a monomeregységek közötti vonzás következtében a statisztikus gombolyag 

gyakorlatilag kiszorítja a folyadékot, térfogata a monomerek összes térfogatával lesz egyenlő, 

így R0 a monomerek összes számának köbgyökével lesz arányos: ν ≅ 1/3 [, ].

A leírtakból belátható, hogy a polimer gombolyag méretének (például sugarának) ismerete – 

bár  nagyságrendi  becsléseket  lehetővé  tesz  –  még  nem  jelenti  a  lánc  méretének 

(polimerizációfokának,  molekulatömegének)  ismeretét.  Egy  adott  oldószerben  azonban  a 

gombolyagok sugarának ismeretéből, az ugyanabból a monomerből felépülő makromolekulák 

egymáshoz viszonyított mérete megadható. Azonos molekulatömegű polimereket különböző 

oldószerekbe téve az oldószer és polimer közötti kölcsönhatásokra lehet következtetni.

2.1.2 Polimer gélek

Ha egy makromolekula  monomerjei  között  található  olyan,  amely  kettőnél  több  funkciós 

csoportot tartalmaz, térhálós szerkezetű polimerek is képződhetnek. A térháló láncai között 

nagy mennyiségű folyadékot –  duzzasztószert – képes megkötni. Az így létrejövő rendszert 

nevezzük  polimer  gélnek,  amely  tehát  egy  polimer  térháló  és  az  azt  kitöltő  folyadék 

többkomponensű rendszere. A jelentős mennyiségű folyadék megakadályozza a laza térhálós 

szerkezet összeomlását, ez utóbbi pedig útját állja a folyadék spontán “kifolyásának” []. A 

duzzasztószer általában a polimerizációs vagy a keresztkötési folyamat során kerül a gélbe, de 

a  száraz  térhálót  folyadékba  helyezve  is  kialakulhat  a  gél  szerkezete.  A  duzzasztószer 

kémiailag  nem kötődik  a  térhálóhoz,  amely  így  bizonyos  értelemben csak  egy tartálya  a 
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folyadéknak. Ezért a polimer gélek tulajdonságaikban (pl. diffúzió) az oldatokhoz hasonlóak, 

ugyanakkor a polimer váznak köszönhetően alaktartóak és könnyen deformálhatóak.

2.1.2.1 Gélek homogenitása

A kémiai  géleket  méretüket  tekintve  két  csoportra  oszthatjuk.  Azokat  a  géleket,  amelyek 

homogén tulajdonságú, nagy aggregatív és eloszlási állandóságú tartományai az 1 nm és 1 µm 

közötti tartományba esnek, gél diszperziónak nevezzük. Ha ezek a homogén tartományok 1 µ

m-nél  nagyobbak,  monolit  gélekről  (angolul:  bulk  gel)  beszélünk.  Célom  elsősorban 

optikailag tiszta monolit gélek előállítása volt. 

2.1.2.2 Fizikai és kémiai polimer gélek

Kémiai (permanens) polimer gélek

Kémiai  gélek  képződése  során  a  végtelen  molekulatömegű  térhálót  stabil  kémiai  kötések 

kialakulása eredményezi. A térháló alapvetően kétféleképpen alakulhat ki: vagy a már eleve 

meglévő makromolekulákat  kötjük  össze  megfelelő térhálósító  molekula segítségével  (pl.: 

gumi  vulkanizálása,  polivinilalkohol  keresztkötése  glutáraldehiddel),  vagy  a  monomerek 

polimerizációját  láncelágazást  létrehozó  vegyületek  jelenlétében  (térhálósító 

polimerizációval) hajtjuk végre (pl.:  bakelit, poli(N-izopropilakrilakrilamid) gél létrehozása 

[]). 

Fizikai polimer gélek

A polimer gélek azon csoportját, ahol a szerkezetet másodrendű kötések tartják össze, fizikai 

polimer géleknek nevezzük. Ezek a gélek szerkezetüket tekintve fizikai térhálók, amelyek 

adott koncentráció elérése után a vázelemek (duzzadt makromolekulák) közötti kölcsönhatás 

eredményeként  jönnek  létre.  Bármely  folyamat,  ami  kedvez  a  polimer  láncok  ideiglenes 

összekapcsolódásának,  fizikai  géleket  eredményezhet.  Ugyanakkor  ezen  gélek  az  őket 

összetartó  kötések  jellegéből  adódóan  hőmérséklet  emelésének  hatására  általában 

felbomlanak. 

Kémiai fizikai, illetve fizikai kémiai polimer gélek

Amennyiben  egy  gél  térhálós  szerkezetének  létrehozásában  kémiai  (kovalens  kötéssel 

kialakított)  és  fizikai  (másodrendű  kötések  által  létrejött)  hálópontok  egyaránt  szerepet 
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játszanak,  kémiai  fizikai,  illetve  fizikai  kémiai  gélekről  beszélünk  attól  függően,  hogy  a 

kovalens vagy a másodrendű kötések dominálnak a polimerek összekapcsolásában (1. ábra).

1. ábra  Gélek típusai zselatin gélek esetén.  A kémiai hálópontokat a kovalens 

kötésre utaló pont (•), míg a fizikai keresztkötéseket a hármas hélixek 

sematikus rajza szemlélteti []

2.1.2.3 Polimer gélek jellemzésére szolgáló mennyiségek

Keresztkötő: legalább két funkciós csoporttal rendelkező, a polimer láncokat összekötni képes 

molekula.

Térhálósítási  fok  (ψ):  Megmutatja,  hogy  hány  monomeregységre  esik  egy  keresztkötő 

molekula: 

ψ  = nmonomer / ntérhálósító. (3)

Hálópont: a gél olyan pontja, amelynek legalább három elágazása van. Megkülönböztetünk 

kémiai kötések által létrehozott, úgynevezett kémiai, és a polimer láncok összegabalyodása, 

valamint  másodlagos  kémiai  kötések  következtében  létrejövő  úgynevezett  fizikai 

hálópontokat. 

Hálópontsűrűség: a hálópontok anyagmennyisége egységnyi térfogatban. A szakirodalomban 

általában a fizikai és kémiai hálópontok összes koncentrációját nevezik hálópontsűrűségnek. 
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Disszertációmban  ezért  külön  jelölöm,  ha  csak  a  kémiai  kötések  által  létrehozott 

hálópontsűrűségről beszélek.

Tömeg  szerinti  abszolút  duzzadásfok  (Qm):  a  gél  tömegének  (mgél)  és  a  kiszárított  gél 

tömegének  (mkiszárított  gél)  hányadosa.  Utóbbi  elméletileg  megegyezik  a  polimer  térháló 

tömegével.

.
géltkiszárítot

gél
m m

m
Q = (4)

Térfogati abszolút duzzadásfok (QV): a gél (Vgél)  és a kiszárított gél (Vkiszárított gél)  térfogatának 

hányadosa:

.
géltkiszárítot

gél
V V

V
Q = (5)

A tömeg szerinti és a térfogati duzzadásfok között felírhatjuk a következő egyenlőséget:

,
gélduzzad

géltkiszárítot
mV QQ

ρ
ρ

= (6)

ahol ρkiszárítot gél a kiszárított gél, ρduzzadt gél  a duzzadt gél sűrűsége.

A térfogati duzzadásfok helyett gyakran használjuk reciprokát, a polimer térfogati törtjét (Ф):

.1

VQ
=Φ (7)

Relatív duzzadásfokról beszélünk, amikor a gél tömegét vagy térfogatát a gél korábbi (például 

valamilyen reakció lejátszódását megelőző) állapotához viszonyítjuk.

2.1.3 Polimerek diffúziója

A polimer  molekula  diffúziós  adataiból  következtethetünk  a  polimerek  méretére,  a  lánc 

merevségére, valamint a polimer és az oldószer közötti kölcsönhatás erősségére is. A diffúzió 

segítségével lehet szétválasztani, elkülöníteni a polimer molekulákat.

A molekulák diffúzióját egy adott közegben a kismolekulájú anyagokhoz hasonlóan Fick I. 

törvényével írhatjuk le:
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∂
∂⋅⋅−= (8)

ahol  dn a  q felületen  dt idő  alatt  átáramló  anyagmennyiség,  és  az  x irányba  történő 

anyagáramlás hajtóerejét a (∂c/∂x)t adott időpillanatban vett koncentrációgradiens adja.  D a 

diffúzióállandó,  amely  egy  adott  folyadékon  belül  a  diffundáló  molekula  méretének  és  a 

hőmérsékletnek függvénye.

A diffúzióállandó értékét itt nem részletezendő számítások szerint 

f
TkD B= (9)

összefüggés  adja  [].  kB a  Boltzmann-állandó,  T a  hőmérséklet,  f a  polimer  és  a  folyadék 

közötti súrlódási tényező, amely gömb alakú molekulákra a Stokes-törvényből számítható az 

alábbi képlet szerint:

,6 ηπ rf = (10)

ahol η a folyadék viszkozitása, r a molekula hidrodinamikai sugara, tehát annak a gömbnek a 

sugara, amely a molekulával együtt mozog.

Polimerek esetén a (10) egyenletből nem határozható meg a polimer mérete, csak a polimer 

lánc által felvett statisztikus gombolyag (l.   fejezet) átmérőjéne. A polimerizációfok pontos 

megadásához a polimerre és a polimer-oldószer kölcsönhatásra jellemző C és ν paraméterek 

ismerete szükséges. A polimerek diffúzióállandójának ismeretében azonban ezen paraméterek 

hiányában is  tudunk következtetéseket  levonni  a  polimer  méretére,  a  lánc merevségére,  a 

polimer-oldószer kölcsönhatás erősségére vonatkozólag.

2.1.4 Diffúzió polimer gélekben

Kismolekulájú  anyagok  diffúziója  gélekben  hasonló  mechanizmusú,  mint  a  bennük  lévő 

folyadékban történő diffúzió. Így a molekulák diffúziója a polimer gélekben leírható az előző 

pontban  felírt  Fick-  és  Stokes-törvényekkel.  A különböző  méretű  oldott  anyagok  eltérő 

áramlási  sebességét  használja  fel  számos  kromatográfiás  eljárás  [,  ].  A  programozott 

hatóanyag-leadás szabályozása az esetek döntő többségében egy mátrixon belüli diffúzióval 

történik  [].  Ezenfelül  a  diffúzió  a  gélek  alkalmazásának szinte  minden területén  alapvető 

fontosságú. 
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A  gélek  tanulmányozásánál  sem  hagyható  figyelmen  kívül  a  diffúzió  jelentősége.  A 

vizsgálatok során minden esetben új közegbe helyezzük a géleket, így az ez után következő 

folyamatok első lépése az új oldószer bediffundálása a gélbe, az egyensúly feltétele pedig a 

duzzasztószer teljes lecserélődése.

2.1.5 Kooperatív diffúziós állandó

Polimer  gélek  esetén  megállapítható  egy,  a  gél  vázát  alkotó  polimerekre  vonatkozó 

diffúzióállandó, amelyet kooperatív diffúzióállandónak nevezünk (Dc). Ez a diffúzióállandó a 

gél együtt mozgó részeinek sebességére utal. Értéke különbözhet a polimer híg oldatokban 

mért diffúzióállandójától, mivel a mozgást korlátozza a polimerek nagy koncentrációja és a 

térháló rugalmassága. A diffúzió ebben az esetben nem transzlációra, hanem egy egyensúlyi 

vagy kváziegyensúlyi állapot körüli mozgásra utal. 

2.1.6 Polimer gélek egyensúlya

Neutrális  (tehát  töltött  csoportokat  nem tartalmazó)  polimer  gélek  esetén  a  gél  térfogatát 

alapvetően egy, a térháló duzzadását segítő ozmotikus és egy, a térhálót összehúzó elasztikus 

hatás határozza meg [].  

Az ozmotikus hatás abból adódik,  hogy a monomeregységek koncentrációja a gélen kívül 

nulla, így azok diffúziója az oldat irányába növelné a teljes rendszer keveredési entrópiáját. 

Kismolekulájú anyagokra az ozmózisnyomás a 

Πos Vm/ RT = φ (11)

képlettel  számítható,  ahol  Vm a  molekula  moláris  térfogata,  kB a  Boltzmann-állandó,  T az 

abszolút hőmérséklet  és  φ a  térfogati  tört  a kismolekulájú anyagra vonatkoztatva. Polimer 

gélek esetén ez az egyenlet a következőképpen módosul []:

Πos Vm/ RT = ln(1-φ) + φ + χφ. (12)

Itt  Vm a monomerek térfogatát,  φ a polimer térfogati törtjét jelenti, míg  χ a polimer és az 

oldószer közötti kölcsönhatási paraméter.

Az elasztikus hatás a polimer térháló rugalmasságából adódik. Ideális térháló esetén az ebből 

adódó nyomás []:
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φ=Π (13)

ahol N a hálópontok közti polimerizációfok, R és R0 a statisztikus láncvégtávolság a gélben és 

a φ térfogati törtű oldatban [, ], míg A egy modellparaméter, melynek értéke általában 1 [, ].

Ha  az  ozmotikus  hatás  nagyobb  az  elasztikus  hatásnál,  a  gél  duzzad,  ellenkező  esetben 

szinerizál. Az egyensúly feltétele a két hatás egyenlősége:

Πos = Πel. (14)

Polielektrolit  gélek  esetén  az  ozmotikus  hatás  nem csak  a  monomerek  koncentrációjából, 

hanem a gélen belüli ionkoncentrációból is adódik. A probléma analitikai megoldását nehezíti, 

hogy  míg  a  monomerek  anyagmennyisége  a  környezeti  paraméterektől  független,  az 

ellenionok  anyagmennyisége  nagymértékben  függ  a  pH-tól,  a  gél  térfogatától  és  az 

ionerősségtől, ezeken felül még az ionok és a monomerek anyagi minősége is befolyásolhatja. 

Ezért  a  levezetések  során  egyszerűsítésekkel  kell  élnünk,  ezzel  csökkentve  a  számítások 

pontosságát. Mindezek ellenére az elmúlt ötven évben kidolgozott különböző elméletekkel 

végzett  számítások [,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ]  a mért duzzadásfokértékekkel jó egyezést  mutattak.  Az 

általam  vizsgált  polielektrolit  gélek  esetében  azonban  ezek  nem  alkalmazhatóak,  mivel 

érvényességük a pH, az ionerősség vagy a disszociációra képes csoportok koncentrációjának 

mindig csak egy kiválasztott  tartományára korlátozódott.  Ezért  az elméletek átdolgozására 

volt szükség (l.  alpont).

2.1.7 Polimer gélek duzzadási kinetikája

Alkalmazások, elsősorban a szabályozott hatóanyag-leadás területén fontos a gélek duzzadási 

kinetikájának ismerete. Bár ezzel a témával számos kutatócsoport foglalkozott [,  ,  ,  ,  ,  ,  ], 

ismereteink a  polimer  gélek duzzadási  kinetikájáról  még hiányosak.  Különösen  igaz  ez  a 

polielektrolit gélekre, ahol a duzzadás hajtóerejét a monomerek koncentrációgradiense mellett 

a töltések gélen belüli nagyobb koncentrációja is adja.  

Gélek duzzadási kinetikájának elméletét először Tanaka, Hocker és Benedek dolgozta ki []. 

Az általuk levezetett úgynevezett THB-elmélet a gélek duzzadását az u(r,t) elmozdulás-vektor 

bevezetésével  tárgyalja,  amely  azt  adja  meg,  hogy mekkora  lesz  a  térháló  egy pontjának 

elmozdulása az adott t időpillanattól a végső, egyensúlyi állapotig. Tehát az u = 0 állapot t = 

∞ időpontban áll be. 
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Az elmélet Tanaka és Fillmore [], Candau [,  ], majd Li és Tanaka [] által továbbfejlesztett 

változata megmutatja, hogy gömb alakú gél esetén az elmozdulásvektor gömbszimmetrikus:

u(r,t) = u(r,t)r/r, (15)

és a sugárirányú feszültség (σrr) a következő képlettel írható le:
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r
uKrr µµσ −+

∂
∂+= (16)

ahol K a kompressziómodulusz és µ a nyírási modulusz. A gél duzzadásának időfüggését a
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egyenlet  megoldása  adja  meg,  ahol  Dc a  THB-elméletben  bevezetett  kooperatív 

diffúzióállandó:

.)3/4(
f

KDc
µ+= (18)

f a térháló és a duzzasztószer közti súrlódási együttható. A gél duzzadásának hajtóereje a (12) 

és (13) egyenletben bemutatott nyomások különbsége a Π duzzadási nyomás:

Π = Πos - Πel (19)

amelynek kiindulási értéke Π0. Ennek homogenitása a duzzadás kezdeti feltétele:
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ahol  a∞ a  gél  egyensúlyi  sugara  és  ∆a0 a  gélgömb  sugarának  növekedése  a  kiindulási 

állapottól a végső, egyensúlyi állapotig. Tehát a gél sugara a duzzadás kezdetén (t = 0 esetben) 

at = a∞ -  ∆a0. A duzzadás végén a gél egyensúlyban van, a felületre merőleges feszültség (σ

normal) nulla. Így a gél duzzadásának peremfeltételére (16) egyenletből (r = a∞)

0)3/2(2)3/4( =−+
∂
∂+

r
uK

r
uK µµ (21)

adódik. A kezdeti és peremfeltételek felhasználásával az elmozdulásvektor időfüggése az

)/exp()(),( 0 n
n

n trFatru τ−∆= ∑ (22)
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sor összegeként adható meg [, ], ahol Fn egy paraméter, τn = a2/(Dcαn) a relaxációs idő, α egy 

állandó. Az előző egyenletet érdemes átírni úgy, hogy a vizsgált pont a gömb felületén legyen, 

hiszen mérésekkel legkönnyebben a gömb sugarát tudjuk meghatározni:

),/exp(),( 0 n
n

nt tBaaatau τ−∆=−= ∑∞ (23)

ahol  ∆a0 =  a∞ -  a0,  Bn egy konstans. Elméleti számításokkal  Bn és  αn a sor minden tagjára 

megadható  mint  R függvénye,  ahol  R =  µ/(K + 4µ/3),  azaz  a  nyírási  és  a  longitudinális 

modulusz  hányadosa  [].  Ezekből  a  számításokból,  illetve  a  számítások  alapján  felrajzolt 

görbékből [] megállapítható, hogy ha  t összemérhető vagy nagyobb, mint  τ, a (23) sor első 

tagjához képest a további tagok elhanyagolhatóak. Így az egyenlet átírható:

( ) )/exp()/exp( 00 nnnnt tBaatBaaa ττ −−=−∆=− ∞∞ (24)
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Tehát ln[(a∞ - at)/( a∞ - a0)]-t ábrázolva az idő függvényében egy egyenest kapunk, amelynek 

tengelymetszetéből  B1,  meredekségéből  τ1 meghatározható.  B1 felhasználásával  ki  tudjuk 

számítani  R-t,  amelyet  az  α1 =  f(R)  függvénybe  [,  ]  behelyettesítve  a  gél  kooperatív 

diffúzióállandója meghatározható:

.2
11

2

ατ
∞= aDc (26)

Fenti egyenletben a relaxációs idő (τ1) az illesztett egyenes meredekségéből számítható.

Polielektrolit  gélek  esetén  a  (19) egyenletben  bemutatott  Π nyomás,  amely  a  duzzadás 

hajtóerejét adja, következésképpen ugyanígy a számítások kezdeti feltételét adó Π0, egy újabb 

taggal,  az  ionok járulékából  adódó taggal  bővül.  Ez  azonban feltételezésünk  szerint  nem 

változtatja meg a duzzadás időfüggésére kapott (24) és (25) egyenleteket, csak a relaxációs 

időt csökkenti, így a kooperatív diffúzióállandót növeli. Egy gél töltött és töltetlen állapotban 

vizsgált duzzadási kinetikájából megállapítható, hogy a gél duzzadási tulajdonságait milyen 

mértékben befolyásolják a töltések.
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2.1.8 Polimer gélek deformációja

2.1.8.1 Ideális makromolekula deformációs entrópiája

Abból  a  tényből,  hogy  egy  ideális,  R0 statisztikus  láncvégtávolságú   pontban  definiált 

makromolekula láncvektorának p(r) valószínűségi eloszlása Gauss függvénnyel leírható []:
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(27) 

valamint az entrópia Boltzmann-féle statisztikus elméletéből []:

S = kB ln Ω, (28)

ahol Ω a termodinamikai valószínűség, amely jelen esetben arányos az eloszlásfüggvénnyel []

, könnyen számítható az ideális makromolekula konformációs entrópiája, amely egy adott  r 

láncvektor esetén:
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ahol S0 egy állandó, az r = 0 -ra extrapolált entrópia.

Mivel  egy  hajlékony  makromolekula  deformációs  szabadenergia-változásáért  döntő 

mértékben az entrópia megváltozása felelős [], egy polimer lánc deformációjához szükséges f 

erőt felírhatjuk a következő képlet segítségével:
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Az erő a Hooke-törvényhez hasonlóan egyenesen arányos a relatív megnyúlással.

2.1.8.2  Polimer gél rugalmassági modulusza

Egy polimer térháló deformációs  entrópiájának analitikai  számításakor  feltételeznünk kell, 

hogy a térháló a polimer láncokhoz hasonlóan deformálódik, valamint hogy a polimer gélek 

térfogata a deformáció során állandó. Így az entrópia változására a deformáció során a (29) 

egyenletből levezethető a következő összefüggés []: 

( ) ( ) ( )[ ],111
2

3 222 −+−+−=∆ zyx
BkS λλλ (31)
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ahol  λi = ri/R0  deformációarány az  i irányban.  Ha a  gélben  n darab polimer  kapcsolódik 

egymáshoz, a deformációból adódó entrópiaváltozás, kezdeti feltételünknek megfelelően, és 

az entrópia extenzív voltából adódóan:
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3

1
3

1
32

3 222
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B nnnkS λλλ (32) 

Egyirányú  deformáció  esetén  a  gél  izotrópiájából  következően  λy =  λz.  Emellett,  mivel 

feltételezhetjük, hogy nem történik térfogatváltozás, 

λx⋅λy⋅λz = 1, (33)

következésképpen

122 −== xzy λλλ . (34)

A  gélnek  a  térhálók  konformációváltozásából  következő  entrópiaváltozása  egyirányú 

deformáció esetén (33) és (34) egyenletekből:
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Az  x irányú  deformációhoz  szükséges  erőt  ismét  kiszámíthatjuk  az  A  szabadenergia 

deriválásával:
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ahol  Lx0 a  gél  megnyúlás  előtti  hossza  x irányban,  tehát  a  megnyújtás  irányában.  A fenti 

egyenletből a σ = fx/A = fx/(Ly0Lz0) nominális feszültségre a következő – az irodalomban neo-

Hook-törvénynek nevezett – egyenletet kapjuk []:
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ahol  ν* a  hálóláncok koncentrációja,  amely  megegyezik  a  hálópontsűrűséggel,  G pedig  a 

rugalmassági  modulusz.  Az  egyenletből  látható,  hogy  a  rugalmassági  modulusz 

meghatározásával a hálópontsűrűség számítható:

G = ν*kBT. (38)
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2.1.9 A környezet változásaira érzékeny polimer gélek

Az utóbbi évtizedekben megnőtt az érdeklődés azon polimer gélek iránt, amelyek a környezet 

adott fizikai vagy kémiai paraméterének változására térfogatuk nagymértékű növekedésével 

vagy  csökkenésével  reagálnak.  Ez  az  átalakulás  a  gél  szerkezetétől  függő  kritikus  pont 

környezetében  játszódik  le  a  hőmérséklet,  a  pH,  az  elegyösszetétel  vagy  más  környezeti 

tényező  megváltozásának  hatására  (l.  2.  ábra).  Az  ilyen,  úgynevezett  intelligens  gélek  [] 

alkalmazása elsősorban új típusú gépek, szintetikus izmok [] és a szabályozott  hatóanyag-

leadás  területén  []  képzelhető  el.  Előbbiek  esetén  a  polimer  gél  olyan  –  úgynevezett 

mechanokémiai  []  –  rendszerek  alkotóeleme,  amelyekben  a  kémiai  vagy  fizikai-kémiai 

kölcsönhatások energiája mechanikai energiává (irányított mozgássá vagy mozgatássá) alakul 

át.  Szabályozott  hatóanyag-leadás  esetén  a  gél  térfogatváltozása  –  az  ebből  adódó 

nyomásváltozás [] vagy a térháló hálópontjainak eltávolodása [] révén – biztosítja a hatóanyag 

szabályozott bevitelét. 

2. ábra Hőmérséklet-érzékeny gél egyensúlyi duzzadásfokának hőmérséklet-függése

A 2. ábrán egy, a hőmérséklet változására reagáló gél duzzadásfokának hőmérsékletfüggése 

látható.  Megfigyelhető,  hogy  23°C  körül  a  gél  térfogata  ugrásszerűen  megváltozik,  ami 

felhasználható  nyitó-záró  mechanizmussal  működő  hatóanyag-leadás  megvalósítására.  A 

duzzadás következtében a gél hálópontjai közti távolság megnő, a hatóanyag kioldódik []. 
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Mivel távlati célunk az előállított polimerek és gélek hasznosítása szabályozott hatóanyag-

leadó rendszerekben, a függelékben összefoglaltam ezen rendszerek a dolgozat szempontjából 

legfontosabb típusait.

2.1.10  A környezet redoxpotenciáljára érzékeny molekulák és gélek

Disszertációm  egyik  tézispontjában  redukálószerre  érzékeny  gélek  létrehozásával  és 

tanulmányozásával foglalkozom. Ezekben a rendszerekben a gél térfogatának megváltozását 

diszulfidhíd  reverzibilis  bomlása  okozza.  Ezért  bemutatok  néhány,  a  környezet 

redoxpotenciáljára  érzékeny,  a  természetben megtalálható anyagot,  szintetikusan előállított 

gélt, majd röviden írok a számomra fontos diszulfidkötések kémiájáról. 

2.1.10.1 A környezet redoxpotenciáljára érzékeny vegyületek

Minden olyan vegyületről,  amelynek létezik  oxidált  és  redukált  alakja,  elmondható,  hogy 

érzékeny – tehát megfelelő körülmények esetén valamilyen szerkezetváltozással reagál – a 

környezet redoxpotenciáljának változására. Ebben a fejezetben azonban elsősorban a munkám 

szempontjából fontos, biokompatibilis, diszulfidkötést tartalmazó vegyületekről lesz szó. 

A természetes aminosavak közül a cisztein és oxidált formája, a cisztin tartozik ide (3. ábra).

3.  ábra  Cisztin-cisztein  redoxegyensúly.  Redukálószer  hatására  a  diszulfidhíd 

felnyílik, a cisztinből cisztein jön létre. Oxidálószerrel megvalósítható az 

ellenkező irányú reakció

A cisztin  jelentősége  a  peptidekben  előforduló  diszulfid  kötés  kialakításában  van,  amely 

nagymértékben  befolyásolhatja  a  fehérjék  szerkezetét  [].  Biológiailag  szintén  fontosak  a 

cisztin, illetve cisztein molekula dekarboxilezett származékai, a cisztamin, illetve a ciszteamin 

(4. ábra).
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4. ábra Cisztamin és ciszteamin egyensúlya. Redukálószer hatására a diszulfidhíd 

felnyílik,  a  cisztaminból  ciszteamin  jön  létre.  Oxidálószerrel 

megvalósítható az ellenkező irányú reakció

Szervezetünkben még számos más, diszulfidkötést, illetve tiolcsoportot tartalmazó vegyület 

játszik  fontos  élettani  szerepet,  például  a  citokróm-C,  a  koenzim  A vagy  a  glutation.  A 

legismertebb tiol-diszulfid átalakulás azonban valószínűleg a dauerolás, ami kémiailag a haj 

10%-át  alkotó  cisztin  diszulfidkötéseinek  felbontását,  majd  hullámosítás  utáni 

visszaoxidálását jelenti.

Munkám  során  elsősorban  cisztaminnal  foglalkoztam,  amely  egy  biokompatibilis,  a 

szervezetben  a  cisztin  dekarboxileződésével  keletkező  vegyület.  A cisztamint  és  redukált 

formáját, a ciszteamint a gyógyászatban is használják különböző betegségek kezelésére [,  ], 

valamint sugárzási ártalmak ellen [, ].

2.1.10.2 A környezet redoxpotenciáljára érzékeny gélek

Bizonyos gélek a környezet redoxpotenciáljának változására jól definiált módon (általában 

jelentős  térfogat/tömeg-változással)  reagálnak.  Ezt  a  tulajdonságot  valamilyen 

redukálható/oxidálható  szerkezeti  rész  biztosíthatja  a  polimerben  vagy  a  keresztkötőben. 

Például a cisztaminnal keresztkötött hialuronsav gélben a redukció hatására a cisztaminban 

található diszulfidhidak bomlanak, csökken a hálópontsűrűség, emiatt a gél duzzad (5. ábra) []

.
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5. ábra  Diszulfidhidat tartalmazó molekulákkal keresztkötött hialuronsav gélek 

sematikus rajza és szerkezete. Ditiotreitol (DTT) hatására az S-S kötések 

felszakadnak, így a gél felbomlik []

Redukáló-,  illetve  oxidálószer  hatására  változó  géleket  már  más  kutatócsoportoknak  is 

sikerült előállítani. Ilyen például a poli(N-izopropilakrilamid)-ból az oldalláncot ruténim trisz 

(2,2'-bipiridin)-nel módosítva előállított gél [], ahol a ruténium felelős az elektrontranszferért, 

amelynek  eredményeképpen  a  gél  a  redoxpotenciál  változásának  hatására  periodikusan 

duzzad,  majd  összehúzódik.  Az  általam is  alkalmazott  cisztamin  –  például  poliakrilsavak 

közötti – keresztkötőként való alkalmazásával is sikerült már redukálható géleket létrehozni []

.  Ezen  gélek  hátránya,  hogy  biológiailag  nem lebonthatóak,  így  hatóanyag-leadásra  nem 

alkalmazhatóak.  Ezenfelül  a  redoxreakció  reverzibilitását  általában  csak  úgy  tudják 

biztosítani, hogy a gélt valamilyen formában tárolják, hogy a keresztkötők koncentrációja ne 

csökkenjen le annyira, hogy ne lehessen a gél állapotot az oxidációval visszaállítani.

2.1.10.3 A diszulfidhíd hasítása

A diszulfidhíd redukciója

A diszulfidhidat tartalmazó rendszerek standard redoxpotenciálja viszonylag alacsony. Például 

a cisztin/cisztein rendszeré –230 mV, az általam is használt cisztamin/ciszteamin rendszeré –

253  mV.  A kötés  redukciója  ennél  negatívabb  potenciálú  rendszerrel  lehetséges.  Ehhez 

biológiai  rendszerek  esetén  általában  ditiotreitolt  (DTT)  használnak,  amelynek  standard 
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rendoxpotenciálja –350 mV. A redukció következtében a diszulfidból tiolok keletkeznek (6. 

ábra).

6.  ábra  Cisztamin redukciója  ditiotreitollal.  A redukció során a  ditiotreitol  két 

hidrogént  leadva  hatos  gyűrűt  alakít  ki.  A cisztamin  S-S  kötése  SH-

csoportokká bomlik

Nukleofil hasítás

A  diszulfidhíd  emellett  nukleofil  reagensekkel  is  hasítható  [].  Hidroxidionok  hatására, 

megfelelő töménységű bázis esetén például a következő reakció játszódhat le:

7. ábra Diszulfid-híd hasítása erős bázissal 

Nagy  koncentrációban  jelenlevő  OH- hatására  a  diszulfidhidak  az  ábrán  bemutatott 

reakciómechanizmus  szerint  felhasadnak.  A termékek  általában  tovább  bomlanak,  így  a 

reakció nem megfordítható.

A hidroxidionon  kívül  még  számos  nukleofil  reagens,  többek  között  nitrogén,  kén  vagy 

oxigén  tartalmú  nukleofilek  is  előidézhetik  a  diszulfidhíd  hasadását.  Ezen  reakciók 

mechanizmusa, valamint a bomlást követő, a reakciót irreverzibilissé tevő lehetséges lépések 

megtalálhatóak a szakirodalomban []. A diszulfidhidat tartalmazó cisztin esetében a bomlást 

elősegíti a karboxilcsoportok elektronszívó hatása is. 

2.2 Aminosav alapú polimerek és gélek

2.2.1 Az aminosavkémia kezdetei

Az  első  fehérjealkotó  aminosavakat,  a  jelen  dolgozat  szempontjából  legfontosabb 

aszparaginsavat és az aszparagint már 1806-ban előállította egymástól függetlenül Vauquelin 

és Robiquet,  a névadó spárga (Asparagus) savas főzésével.  A következő évtizedekben ezt 
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újabb aminosavak (Wollaston: cisztin 1810; Proust: leucin 1819; Braconnot: glicin 1920 stb.) 

felfedezése követte []. 1838-ra világossá vált az aminosavak fehérjealkotó szerepe is. Az első 

peptidkémiai szintézisekre azonban csak évtizedekkel később kerülhetett sor. 

2.2.2 Aminosav alapú polimerek

Az első aminosavak felfedezésekor nemcsak ismertek és évszázadok óta gyógyászati célokra 

használtak fehérjéket, de már feltételeztek köztük valamiféle kémiai hasonlóságot is []. Azt, 

hogy a fehérjék aminosavakból állnak, amelyek között peptidkötés van, csak a XIX. század 

végén fedezte fel Emil Fischer. Őt tekinthetjük a peptidkémia megalapítójának is, mivel ő volt 

az első, aki különböző aminosavak között kémiai kötést alakított ki. Bár, mint ahogy arról a 

későbbiekben  szó  lesz,  aszparaginsav  molekulák  összekapcsolását  termikus  úton  már 

korábban  megvalósították  [,  ],  ezt  még  nem követhette  más  peptidek  szintézise,  mivel  a 

folyamat  csak  az aszparaginsav speciális  tulajdonságának köszönhető,  nem általánosítható 

reakció  volt.  Fischer  és  nem  sokkal  később  Leuchs  []  munkásságát  követően  azonban 

megindulhatott a peptidek szintézise. 

2.2.3 Aminosav alapú polimerek előállítása

A  peptidkémia  területén  sokszor  a  monomer  két,  illetve  három  molekulájának 

kapcsolódásával  létrejött  dimert,  illetve  trimert,  vagy  a  monomer  4-10  molekulájának 

összekapcsolódásával keletkezett oligomert is a polimerek közé sorolják []. A kolloidikában 

azonban  polimerekről  csak  olyan  makromolekulák  esetén  beszélünk,  amelyek 

molekulatömege  általában  10  000  felett  van.  Disszertációmban  a  poliaminosav  kifejezés 

minden esetben legalább ilyen méretű molekulákat takar.

2.2.3.1 N-karboxianhidrides eljárás

A  poliaminosavak  előállításának  első,  jelenleg  is  gyakran  alkalmazott  szintézisútját  az 

úgynevezett N-karboxi-amionosavanhidrides eljárást száz évvel ezelőtt Leuchs fejlesztette ki 

[]. Kezdetben az N-karboxi-aminosavanhidridet (NCA) az aminosavból foszgénnel állították 

elő közvetlen reakcióban, a  8. ábrán látható módon. Később a foszgént sikerült a kevésbé 

mérgező,  de  hasonlóan  hatékony  difoszgénre  [],  majd  trifoszgénre  cserélni,  amely  egy 

kristályos,  a  szokásos  oldószerekben  oldódó,  így  a  foszgénnél  lényegesen  könnyebben 

kezelhető és kevésbé veszélyes anyag (9. ábra).
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8. ábra Aminosavak N-karboxi-aminosavanhidrides polimerizációja foszgénnel, n 

a  polimerizációfok.  A létrejövő  NCA szerkezetet  stabilizálja  az  ötös 

gyűrű,  ugyanakkor  az  így  kialakuló  molekula  nagyon  reaktív,  ezért 

könnyen polimerizálódik

9. ábra Difoszgén (a) és trifoszgén (b)

A trifoszgénes  NCA polimerizáció a  legtöbb aminosavval  működik [,  ].  Előnye,  hogy az 

alacsony hőmérséklet miatt nem lép fel racemizáció, valamint hogy a reakciókörülmények 

megfelelő megválasztásával nagy molekulatömeg érhető el. Hátránya, hogy az NCA labilis, 

előállítása, tisztítása bonyolult, és a mellékreakciók miatt általában védett aminosavakkal kell 

dolgozni.

2.2.3.2 Pszeudo-poliaminosavak szintézise

Ha az  aminosavakat  nem amidkötéseken,  hanem észter-,  uretán-,  vagy  karboxilcsoporton 

keresztül  kapcsolják  össze,  az  előállított  vegyületet  pszeudo-poliaminosavnak  nevezzük. 

Ezzel  a  módszerrel  sikerült  többek  között  hidroxiprolint,  szerint,  treonint  és  tirozint 

polimerizálni []. Pszeudo-poliszerin előállításának mechanizmusa látható a 10. ábrán. 
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10. ábra Két reakcióút a pszeudo-poliszerin előállítására []

A fenti ábrán megfigyelhető, hogy az aminosavak a polimerben nem peptidkötéseken, hanem 

észterkötéseken keresztül kapcsolódnak.

2.2.3.3 Poliaminosavak biológiai szintézise

Poliaminosavak  természetesen  alapvetően  a  természetben,  különféle  biológiai  folyamatok 

során keletkeznek, tőlünk teljesen független és általában kívülről szabályozhatatlan úton. Ma 

már  azonban  léteznek  olyan  eljárások  is,  amelyekben  baktériumok  általunk  szabályozott 

módon állítanak elő poliaminosavakat. Ennek szép példája a bioszintetikus úton előállított 

poliglutaminsav,  amelynek  szintézise  során  a  glutaminsav-egységek  α-amino-  és  γ-

karboxilcsoportját baktériumok kapcsolják egymáshoz. A létrehozott polimer sztereokémiája a 

fermentlé összetételétől függ [, ].

2.2.3.4 Termikus polimerizáció

Poliglutaminsav és poliaszparaginsav termikus polimerizációval is létrehozható: ezekben az 

esetekben monomerenként két molekula víz kilépésével lehetőség van stabil hatos, illetve ötös 

szukcinimid  gyűrű  kialakulására.  A  reakció  magas  hőmérsékleten,  általában  katalizátor 

jelenlétében történik. Mivel a polimerizációhoz nem szükséges sem védett aminosavak, sem 

kapcsolást  előidéző  kémiai  reagensek  használata,  alkalmas  lehet  kis  költséggel  nagy 

molekulatömegű polimer létrehozására. Hátránya, hogy a magas hőmérséklet miatt az elegy 

32



racemizálódik,  illetve  hogy  a  gyűrű  felbomlása   poli(α-aminosav-co-β-aminosavat) 

eredményez. A reakció mechanizmusát a  fejezetben részletezem. 

2.2.4 Természetben megtalálható aminosav alapú polimerek

Aminosav alapú polimerek természetesen legnagyobb számban a természetben találhatóak, 

hiszen minden fehérje egy aminosavakból felépül  kopolimer. Ezek közül a legismertebb aő  

zselatin, amely a bőr, kötőszövetek, porcok, csontok fehérjéjéből, a kollagénből vízzel történő 

főzéskor, hidrolízis következtében keletkező poliaminosav. A zselatin gyógyító szerként való 

alkalmazását már a XII. században javasolta Hildegard von Bingen Physica című munkájában 

[],  napjainkban  pedig  az  egyik  legelterjedtebb  gélesítő  anyag,  az  élelmiszerkémia,  a 

gyógyszerkémia,  a  fotokémia  fontos  alapanyaga,  a  gyógyászatban  használt  kapszulák 

építőköve.

A zselatin összetétele nagymértékben függ a fehérje eredetét l, tehát attól, hogy az milyenő  

él lényb l  (sertés,  marha,  hal,  stb.)  állították  el .  Kutatásom  szempontjából  legnagyobbő ő ő  

jelent sége azonban annak van, hogy a zselatin számottev  mennyiségben tartalmaz lizintő ő  

(kb.  3 mólszázalékban).  Emellett  a  zselatint  tartalmazó gélek esetében fontos lesz a  nagy 

százalékban  jelenlev  glicin,  alanin  és  prolin,  amelyek  a  láncnak  hidrofób  jellegető  

kölcsönöznek,  csökkentve  a  polimer  vízben  való  oldhatóságát,  valamint  a  kisebb 

mennyiségben megtalálható glutaminsav és aszparaginsav. 

2.2.5 Poliaminosav alapú gélek

2.2.5.1 Zselatingél

A legismertebb  poliaminosav  alapú  fizikai  gél  a  zselatingél,  amely  a  polimer  oldatából 

megfelelő koncentráció esetén, szobahőmérsékleten alakulhat ki. A fizikai hálópontokat a 11. 

ábrán bemutatott hármas hélix térszerkezetű egységek alkotják.
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11. ábra Zselatin térhálót stabilizáló hármas hélix szerkezetű hálópontok []

A 11. ábrán megfigyelhető folyamat elegendően nagy koncentrációjú zselatin oldatban 40°C 

alatt  megy  végbe.  Ekkor  hármas  hélix  szerkezetű  egységek  alakulnak  ki  a  rendszerben, 

amelyek fizikai térhálót hoznak létre. A hőmérséklet emelésével a spirálok száma a 12. ábrán 

bemutatott módon csökken, a gél feloldódik.

12.  ábra  Zselatin  hármas  hélix  szerkezetű  egységeinek  koncentrációja  a 

hőmérséklet  függvényében,  a  25°C-on  kialakult  spirálok 

koncentrációjához viszonyítva []

Az ábrán megfigyelhető, hogy a hármas hélix szerkezet 43°C fölött nem tud kialakulni. Ez az 

oka a fizikai zselatin gélek feloldódásának 40°C körüli hőmérsékleten.

2.2.5.2 Kémiai zselatingél

A  zselatin  lizintartalmának  köszönhetően  a  polimerről  aminocsoportok  lógnak  le.  Ezt 

használja  fel  számos  alkalmazás,  amely  különböző  módszerekkel  kémiai  gélt  alakít  ki 
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zselatinból [, , , ]. Amennyiben a kémiai hálópontok mellett a hármas hélixek is megjelennek, 

kémiai fizikai, illetve fizikai kémiai gélről beszélünk (l. 1. ábra). Előállítottak olyan, zselatin 

alapú kémiai gélt is, amelyben a keresztkötést glutaminsav molekulák biztosítják [,  ]. Ez az 

első olyan kémiai gél az irodalomban, amely kizárólag aminosavakból épül fel.

2.2.5.3 Szintetikus poliaminosavak gélesítése

Amennyiben  egy  szintetikus  poliaminosavról  keresztkötésre  alkalmas  funkciós  csoportok 

lógnak  le,  a  polimer  kémiai  gél  kialakítására  alkalmas.  Erre  történtek  is  kísérletek  [],  a 

poliaminosavak  magas  előállítási  költségei  miatt  azonban  tudomásom  szerint  szintetikus 

poliaminosavból előállított monolit gélt kutatócsoportunknak sikerült először előállítania.

2.2.6  Aminosav alapú polimerek és gélek biokompatibilitása

Humánbiológiai  alkalmazások  területén  kiemelkedő  fontosságú  a  felhasznált  anyagok 

biokompatibilitása, tehát hogy azok a szervezetben semmilyen károsodást ne okozzanak, és 

használatukat követően kis méretű, nem toxikus molekulákra bomoljanak. A poliaminosavak 

építőkövei,  az  aminosavak  természetesen  nem  károsak  az  emberi  szervezetre.  Egyes 

aminosavakat  még  gyógyszernek,  testépítőszernek  is  használnak,  energiaitalokba, 

üdítőitalokba tesznek. Ennek azonban nem természetes következménye, hogy polimereik sem 

lesznek toxikusak. Bár a poliaminosavak egy részéről bebizonyosodott, hogy biokompatibilis, 

így a gyógyászatban akár módosítások nélkül is alkalmazható [], vannak köztük toxikusak is. 

Például  a  polilizin,  amely  az  egyik  legintenzívebben  tanulmányozott  szintetikus 

poliamiaminosav,  biokompatibilis  molekulákból  épül  fel.  Ráadásul  minden  monomer-

egységről  lelóg  egy  aminocsoport,  amihez  különböző  hatóanyag-molekulákat  lehet  kötni. 

Kiderült,  hogy  a  polilizin  toxikus  anyag,  káros  az  emberi  szervezetre  [].  Ugyanakkor  a 

polilizin  kis  módosításával,  például  kisebb  peptidek  hozzákötésével  a  polimer  nemcsak 

biokompatibilissé tehető, hanem azt is el lehet érni,  hogy az a szervezetnek egy bizonyos 

pontján halmozódjon fel [, ].

Összefoglalva  elmondhatjuk,  hogy  egy  polimer  nem  toxikus  monomerjei  még  nem 

eredményezik automatikusan a polimer biokompatibilitását. Ugyanakkor egy toxikus polimer 

kisebb csoportok kapcsolásával biokompatibilissé tehető. A vizsgálatok nagy költsége miatt 

sokszor  csak a kutatás  végső szakaszában kerül sor  az alkalmazott  anyagok toxicitásának 

meghatározására.
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2.3 Aszparaginsav alapú polimerek és gélek

Az aszparaginsav alapú polimerek már több mint száz éve ismertek, felhasználásukra az ipar, 

a  kozmetika,  a  gyógyászat  terén  születtek  szabadalmak,  folynak  kutatások.  Ezen 

alkalmazások azonban általában magára a poliaszparaginsavra vagy annak néhány módosított 

formájára,  elsősorban  a  poli(hidroxietil-aszparagin)-ra  irányulnak.  Az  alábbiakban 

összefoglalom  a  tudomány  és  ipar  eddigi,  poliszukcinimiddel  és  poliaszparaginsavval 

kapcsolatos  eredményeit,  bemutatva  az  eddigi  korlátokat,  amelyek  egy  részét 

kutatócsoportunknak  sikerült  áttörnie,  új  polimereket,  géleket  alkotva,  a  felhasználás 

lehetőségét nagymértékben kitágítva.

2.3.1 A poliszukcinimid és a poliaszparaginsav szerkezete

A poliszukcinimid (PSI)  (13/b ábra)  az  aszparaginsav (13/a  ábra)  –  az egyik fehérjeépítő 

aminosav – polimerizációjával, molekulánként két vízmolekula vesztésével állítható elő. Az 

ismétlődő egység egy reaktív szerkezeti elem, a szukcinimid gyűrű.

13.  ábra  Aszparaginsav  (a),  PSI  (b)  és  PASP  (c)  szerkezete,  n,  p  és  r 

polimerizációfokok. A poliaszparaginsav az α és β monomeregységekből 

felépülő kopolimer 
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A poliaszparaginsav (PASP) az aszparaginsav olyan polimerje,  amely a PSI-ből ismétlődő 

egységenként  egy vízmolekula felvételével  keletkezik.  Kétféle ilyen egység képzelhető el, 

amelyeket  α-, illetve β-aszparaginsavnak nevezünk. A különbség köztük a nitrogénatom és a 

szabad  karboxilcsoport  egymáshoz  viszonyított  helyzete  (13/c  ábra).  Így  a  PASP 

tulajdonképpen egy kopolimer, szabatos nevén poli(α-aszparaginsav-co-β-aszparaginsav), az 

irodalomban azonban általában a poliaszparaginsav kifejezést használják. A rövidség mellett 

ezt az is indokolja, hogy a két monomer a szervezetben a protein L-izoaszpartil (D-aszpartil) 

O-metil transzferáz (PIMT) enzim által át tud alakulni egymásba (14. ábra).

14. ábra  Az L-izoaszpartil (D-aszpartil) O-metil-transzferáz (PIMT) enzim működési 

elve []

A  14.  ábrán  a  PIMT  enzim  működési  elve  figyelhető  meg.  Az  enzim  elősegíti  a  β-

aszparaginsav egység gyűrűvé záródását. Az így kialakuló szukcinimidgyűrűk ezután α- és β-

aszparaginsavakra  bomlanak,  amelyek  közül  az  α-származékokat  a  szervezet  már  képes 

továbbalakítani, a β-származékot pedig újból gyűrűvé zárja az enzim.
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2.3.2 A PSI és a PASP előállítása

Az aminosavak közül először felfedezett aszparaginsav a poliaminosavak között is elsőként 

jelenhetett  meg,  köszönhetően  annak,  hogy  aszparaginsav  molekulák  összekapcsolása 

termikus úton is megoldható. Ezt Schaal már 1871-ben megvalósította [].  1897-ben Schiff 

már  poliaszparaginsavnak  nevezi  a  kristályos  tetraaszparaginsavat  és  az  amorf 

oktaaszparaginsavat  [].  Frankel  és  Berger  már  nagyobb  molekulatömegű  alfa-

poliaszparaginsav  előállítására  volt  képes,  bár  ezt  nem  termikus  úton,  hanem  az  általuk 

előállított számos poliaminosavhoz hasonlóan, NCA eljárással (l.   alpont) oldották meg. Az 

első valódi, termikus úton előállított poliaszparaginsav szintézisét (M = 8200) Kovács József, 

Könyves  Imre  és  Pusztai  Árpád  valósították  meg  1953-ban.  A polimerizáció  180°C-on, 

oldószer  nélküli  reakcióban  ment  végbe  [].  Az  1950-es  évek  végén  Harada  dolgozott  ki 

különböző eljárásokat poliaszparaginsav előállítására. A termikus polimerizációs eljárás [,  ] 

mellett  maleinsavamin és  maleinsav  kopolimerizálásával  állított  elő  kis  polimerizációfokú 

poliaszparaginsavat, majd a 60-as években monoammónium-fumársav és almasav elegyéből 

is  sikerült  poliaszparaginsavat  szintetizálnia  [].  Hasonló  szintézisekre  a  következő 

évtizedekben  számos  szabadalom  és  cikk  született  (például  [,  ,  ,  ,  ,  ]),  de  igazán  nagy 

molekulatömegű  polimerek  előállítására  csak  a  90-es  években  került  sor.  Először  nagy 

mennyiségű foszforsavban oldva sikerült magas polimerizációfokot elérni, de a termékből a 

foszforsav nehezen volt eltávolítható []. Ezután Tomida és munkatársai dolgoztak ki többféle 

eljárást nagy molekulatömegű poliaszparaginsav előállítására []. Az oldószerek minőségét és 

mennyiségét változtatva megállapították, hogy a legnagyobb molekulatömeget (M = 64 300) 

mezitilén-szulfolán  elegyben,  foszforsav  katalizátor  mellett  lehet  elérni  [].  Az  általam 

alkalmazott szintézisút is ezen az eljáráson alapul.

2.3.3 A PSI nukleofil reakciói

2.3.3.1 Szukcinimid molekularészek nukleofil reakciói []

A PSI könnyen reakcióba vihető. Ezt a tulajdonságát az őt felépítő, aktivált imidkötéseket 

tartalmazó  szukcinimid  egységeknek  köszönheti.  Az  alapmolekula  (15.  ábra)  kémiai 

tulajdonságait megvizsgálva megérthetjük a poliszukcinimid reaktivitását.
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15. ábra A szukcinimid molekula

A reakciók  közül  számunkra  a  nukleofil  gyűrűnyitási  reakciók,  ezeken  belül  a  N  és  O 

atomokat  tartalmazó  funkciós  csoportok  nukleofil  támadásával  induló  folyamatok  a 

legfontosabbak, így részletesen csak ezeket ismertetem. Egyéb gyakori reakciók például az 

alkáliorganikus vegyületek nukleofil reakciói vagy a redukció, fotokémiai gyűrűnyitás [].

A nukleofil gyűrűnyitás sémáját a 16. ábrán mutatom be:

16. ábra A szukcinimidek nukleofil gyűrűnyitása. A nukleofil csoport a nitrogén 

mindkét oldalán felnyithatja a gyűrűt

A karbonilcsoportok  erős  polarizáltsága  miatt  a  reakciók  viszonylag  enyhe  körülmények 

között lejátszódnak.

2.3.3.2 Gyűrűnyitás N-nukleofilekkel 

A szukcinimidgyűrű  N-nukleofilekkel  történő  gyűrűnyitása  régóta  ismert.  A legfontosabb 

reakciópartnerek  az  aminok,  diaminok  és  hidrazinok.  Például  az  N-hidroxi-szukcinimid 

reakciója benzilaminnal szobahőmérsékleten jó kitermeléssel lejátszódik (17. ábra):

17. ábra Gyűrűnyitás aminokkal

Az ábrán bemutatott  reakcióban a benzil-aminok a nitrogén mindkét oldalán hasíthatják a 

gyűrűt,  amidcsoportok  kialakulása  közben.  Ebben  az  esetben  az  elektronvonzó 

hidroxilcsoport még az alapmolekulánál is reaktívabbá teszi a molekulát.
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2.3.3.3 Gyűrűnyitás O-nukleofilekkel

A nem  gyűrűs  amidokkal  szemben  a  szukcinimidek  nagyon  enyhe  körülmények  között, 

szobahőmérsékleten hidrolizálhatóak a nukleofil hidroxidionnal (18. ábra):

18.  ábra  Gyűrűnyitás  O-nukleofilekkel.  OH- csoport  hatására  a  gyűrű  felnyílik, 

karboxilátcsoportok jönnek létre

A  szukcinimidek  más  O-nukleofilekkel,  így  alkoholokkal  is  támadhatóak,  bár  a 

hidroxidionnál tapasztaltaknál sokkal kisebb sebességgel. A 19. ábrán bemutatott metanolízis 

például három nap alatt megy végbe.

19. ábra Szukcinimidek metanolízise. A gyűrűt az alkohol nukleofil oxigénatomja 

bontja, amelynek nukleofilitása sokkal kisebb a hidroxidionénál, ezért a 

reakció  sokkal  lassabban  játszódik  le,  mint  az  OH- ionokkal  történő 

gyűrűnyitás

Ebből kitűnik, hogy az O- és N-atom nukleofilitása a szukcinimiddel szemben erősen eltérő; 

az amincsoport nagyságrendekkel gyorsabban reagál. Ezzel magyarázható a mindkét nukleofil 

atomot tartalmazó vegyületek reakciója: ha az aminoetanolt szobahőmérsékleten reagáltatjuk 

szukcinimidszármazékokkal, akkor szinte kizárólagosan a N-atommal gyűrűnyitott terméket 

kapjuk (20. ábra).
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20. ábra Szukcinimidek reakciója aminoetanollal. A molekula aminocsoportjának 

N-atomja sokkal erősebb nukleofil, mint a hidoxilcsoport O-atomja ezért 

a  reakcióban  kvantitatívan  az  aminocsoport  nyitja  fel  a 

szukcinimidgyűrűt, amidcsoport kialakulása közben

2.3.4 Funkcionalizált poliszukcinimidek

Mint  ahogy ezt  az  előző  pontban  említettem,  a  poliszukcinimidre  amid  kötés  kialakulása 

közben enyhe reakciókörülmények mellett köthetők amincsoportot tartalmazó molekulák (17. 

ábra).  Az aszparaginsav alapú polimerek előállításánál minden esetben ebből a reakcióból 

indulnak ki.

2.3.4.1 Alkil-aminok kapcsolása a polimerhez

Alkil-aminok  kapcsolása  PSI-hez  könnyen  és  gyorsan  véghezvihető  reakció.  Ilyen 

alkalmazásokra  azonban  csak  elvétve  akad  példa  az  irodalomban  [].  Sokkal  nagyobb 

jelentőségű a diamino-alkánok alkalmazása, amelyek segítségével keresztkötés alakítható ki a 

poliszukcinimid láncok között, ahogy ezt a  fejezetben részletesen kifejtem.

2.3.4.2 Aminoalkoholok kapcsolása a polimerhez

Aminoalkoholok  és  PSI  szobahőmérsékleten  reagálnak  egymással,  poli(hidroxialkil-

aszparagint) (PHEA) képezve (21. ábra) [].  A PASP-hoz hasonlóan az ismétlődő egységek 

lehetnek  α vagy  β típusúak.  A reakció  során  az  aminoetanol  N-atomja  támadja  meg  a 

szukcinimid  gyűrűt,  a  hidroxilcsoport  gyakorlatilag  nem  reagál,  mivel  a  nitrogén  sokkal 

erősebb nukleofil (l.  fejezet).

Az  előállított  polialkoholok  tulajdonságai  az  alaplánchoz  kapcsolt  aminoalkoholok  alkil 

láncának hosszúságával szabályozhatók. Rövidebb szénlánc esetén a kapott polimer inkább 

hidrofil, hosszabb szénlánc esetén hidrofób jellegű [, ].
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21. ábra PHEA előállítási reakciója. A poliszukcinimid gyűrűjeit a szukcinimid és 

aminoetanol reakciójához hasonlóan az aminocsoportok bontják fel.    (n 

= p + q polimerizációfokok)

Bár,  mint  azt  korábban  említettem,  a  poliszukcinimid  nagy  reakciókészsége  számtalan 

módosított származék szintézisét tenné lehetővé, az irodalomban és alkalmazásokban döntő 

többségében  egyetlen  módosított  származék,  a  poli(hidroxietil-aszparagin)  (PHEA)  [,  ,  ], 

jelenik meg, amelyről még a későbbiekben szót ejtek ( alpont).

2.3.4.3 Poliszukcinimid funkcionalizálása aminosavakkal

Miután a poliszukcinimid könnyen módosítható primer aminokkal, természetesnek adódna az 

a  feltételezés,  hogy  a  gyógyászati  alkalmazásokra  koncentrálva  a  polimernek  különféle 

aminosavakkal módosított változatait állították elő, kutatják, alkalmazzák. Ennek azonban az 

ellenkezője  igaz,  köszönhetően  annak,  hogy  az  aminosavakon  az  aminocsoport  protonált 

formában van jelen, így a szukcinimidgyűrű nukleofil támadására nem képes. Poliszukcinimid 

aminosavakkal történő módosítására tudomásom szerint kutatócsoportunk írta az első cikket 

[].  E  tárgykörben  teljes  körű  szabadalmi  kutatást  végeztem,  és  megállapítottam,  hogy 

összesen két olyan szabadalom van, amelyekben a poliszukcinimidet módosítják valamilyen 

aminosavval, és ezzel módosított polimerhez jutnak. Egy japán szabadalom [], amelyben a 

szabadalom  tárgya  egy  alaninnal,  illetve  fenilalaninnal  módosított  poliszukcinimid 

felületaktív  anyag,  illetve  ugyanennek a  kutatócsoportnak egy európai  szabadalma,  amely 

elvileg általános eljárást ír le aminosavak polimerhez kapcsolásához, bázis katalizátor mellett 
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[]. Az eljárás lényege az aminosav aminocsoportjának deprotonálása. A Mitsui Chemicals által 

kidolgozott  eljárás  bár  természetesen  számos  oldószert  és  bázist  felsorol,  kizárólag 

dimetilformamidban  (DMF),  trietilamin  bázis  alkalmazásával  állít  elő  polimereket.  Ennek 

következtében feltételezhető, hogy a polimerhez csak hidrofób, DMF-ben oldódó aminosav-

származékokat tudtak kötni. Emellett a keletkező trietilamin-hidroklorid kiválása megnehezíti 

a szintézist.

2.3.5 Aszparaginsav alapú polimer gélek előállítása

Aszparaginsav alapú polimer gélek előállítása legegyszerűbben a poliszukcinimid és valamely 

diamin reakciójával történhet [,  ]. Emellett azonban kidolgoztak olyan eljárásokat is, ahol a 

poliszukcinimid  vagy  poliaszparaginsav  polimereket  először  módosítják,  majd  az  így 

létrehozott új oldalcsoportokat kötik össze valamilyen molekula segítségével. Például ha a 

poliszukcinimidet valamilyen kettős kötést tartalmazó molekulával módosítjuk, a létrehozott 

polimer gyökös reakcióban külön keresztkötő alkalmazása nélkül térhálósítható []. A PSI-ből 

előállított  α,β-poliaszparthidrazid  (PAHy)  glutáraldehiddel  keresztköthető  [,  ].  A 

leggyakrabban  alkalmazott  eljárás  a  polimerből  a  poli(hidroxietil-aszparagin)  molekula 

létrehozása, majd annak gélesítése glutáraldehiddel vagy γ-sugárzással [, , ].

2.3.5.1 PSI keresztkötése diaminokkal

A szukcinimid molekula és aminok az előző fejezetekben bemutatott reakciói felhasználásával 

a  poliszukcinimid  két  vagy  több  amincsoportot  tartalmazó  molekulák  segítségével 

keresztköthető  [,  ].  Ez  az  alapja  a  poliaszparaginsav  gélek  előállításának.  A keresztkötő 

molekula általában valamilyen diamin. A módszer hátránya, hogy a keresztkötés csak olyan 

oldószerekben játszódhat le, amelyekben a PSI oldódik (DMSO, DMF). Ezeket később el kell 

távolítani a rendszerből. A gélesítés mechanizmusát a PSI diaminobutánal való keresztkötését 

a 22. ábrán mutatom be.
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22.  ábra Poliszukcinimid  keresztkötése  diaminobutánnal.  (n,  p,  q,  r,  s,  t,  v 

polimerizációfokok)

A  22.  ábrán  bemutatott  reakcióban  diaminobután  köti  össze  a  szukcinimid  láncokat.  A 

reakcióban  az  egyik  aminocsoport  támadását  követően  a  kialakuló  amidcsoportnak  már 

nagyobb elektronszívó jellege van, így valószínűleg a keresztkötési reakció már nehezebben 

megy végbe az első amin bekötésénél.

2.3.5.2 PSI keresztkötése lizinnel és más aminosav-származékokkal

Diaminhoz hasonlóan a poliszukcinimid molekulák a két aminocsoportot tartalmazó lizinnel 

is összekapcsolhatók. Ehhez a lizin protonált aminocsoportjait a  pontban bemutatott módon 

aktiválni  kell.  Lizinnel  keresztkötött  poliszukcinimidre  nincsen  utalás  az  irodalomban. 

Ugyanakkor  a  Mitsui  Chemicals  munkatársai  különböző szabadalmakban védték le  a  PSI 

keresztkötésének lehetőségét lizinnel [,  ,  ].  A szabadalmakban azonban nincsen szó az így 

létrehozható  gélekről,  mivel  a  keresztkötést  csak  a  molekulatömeg  növelésére  vagy 

szuperabszorbens térháló kialakítására használják. 

Irodalmi és a  szabadalmi kutatás alapján lizinen kívül  semmilyen aminosavval,  peptiddel, 

poliaminosavval vagy aminosav-származékkal nem próbálkoztak más kutatócsoportok.
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2.3.5.3 Poli(hidroxietil-aszparagin) alapú gélek

Az  irodalomban  legnagyobb  számban  a  poli(hidroxietil-aszparagin)  (PHEA)  gélesítésére 

találunk példákat [,  ,  ]. A módszer előnye, hogy a polimer biokompatibilitása [,  ] mellett az 

oldószerrel  sincsenek  problémák,  hiszen  mind  a  PHEA,  mind  a  keresztkötést  létrehozó 

molekulák jól oldódnak vízben.

2.3.6 Poliszukcinimid alapú polimerek és gélek hidrolízise

A poliszukcinimid alapú polimereken és géleken az esetleges módosítás, illetve a keresztkötés 

után megmaradt szukcinimidgyűrűk a   pontban említett módon, már híg NaOH oldatban is 

felnyithatók.  A PSI-ből a  poliaszparaginsav nátrium sója  jön létre (23.  ábra).  A hidrolízis 

következtében létrejövő polielektrolit reaktivitása kisebb, hidrofilitása lényegesen nagyobb a 

poliszukcinimidnél. 

23. ábra A Na-poliaszpartát szerkezete. (p és r az ismétlődő egységek száma)

A disszertációmban törekszem a  poliszukcinimid és  a  poliaszparaginsav gélek egyértelmű 

megkülönböztetésére.  Előbbiekben  a  szukcinimidgyűrűk  felnyílatlan,  míg  utóbbiakban 

felnyílt, hidrolizált állapotban vannak jelen. 

2.3.7 Aszparaginsav alapú polimerek biokompatibilitása

A poliaszparaginsav a természetben aszparaginsav molekulákra, illetve annak oligomerjeire 

bomlik. Biológiai lebonthatósága régóta bizonyított tény [, ]. Ebből adódik, hogy alkalmazását 

különböző  területeken  engedélyezték.  A  biológiai  lebonthatóság  mellett  számunkra 

kiemelkedő fontosságú, hogy a polimer biokompatibilis, így a gyógyászatban is alkalmazható 

[]. 
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A polimer  biokompatibilitása,  mint  azt  korábban  említettem,  nem eredményezi  azt,  hogy 

annak  módosított  változatai  is  biológiailag  lebonthatók,  illetve  biokompatibilisek  lesznek. 

Mivel  viszonylag  kis  számban  találhatunk  erre  vonatkozó  kísérleteket,  csak  néhány 

módosított PSI-ről, például a poli(hidroxietil-aszparaginról) [, ], vagy a poliaszparthidrazidról 

[]  tudjuk az irodalom alapján biztosan kijelenteni,  hogy azok nem toxikusak.  Az alaplánc 

biokompatibilitásának tudatában azonban remélhetjük, hogy a módosított származékok nagy 

hányada is felhasználható lesz a gyógyászatban.

2.3.8 Aszparaginsav alapú polimerek és gélek felhasználása

2.3.8.1 Poliaszparaginsav ipari alkalmazásai

A poliszukcinimid molekulát, valószínűleg vízben való oldhatatlansága, apoláris jellege miatt 

csak a poliaszparaginsav, illetve poliaszparaginsav származékok előállítására használják.  A 

poliaszparaginsavnak azonban már számos ipari alkalmazása ismeretes.

Jóllehet, a poliaszparaginsavat már a XIX. században ismerték, és a XX. század közepén nagy 

molekulatömegű  formáját  is  elő  tudták  állítani,  csak  a  XX.  század  végén  kezdődtek  el 

komolyabb  vizsgálatok  alkalmazására.  Ekkor  jöttek  ugyanis  rá,  hogy  kiváló  inhibitora  a 

vízkőkiválásnak [, , ]. Emellett azonban számos alkalmazása ismeretes vagy áll kutatás alatt. 

Alkalmazzák például diszpergálószerként [], fémionok megkötésére [] a korrózióvédelemben 

[],  nagy  nitrogéntartalma  miatt  műtrágya-alapanyagként  [],  de  a  szabadalmak  között 

találhatunk egyéb érdekességeket is,  mint például a cementadalékként való alkalmazást []. 

Számunkra azonban a legfontosabbak gyógyászati felhasználásai [].

2.3.8.2 Poliszukcinimid keresztkötésével létrehozott térhálók alkalmazása

A poliszukcinimid  diaminobutánnal  (néhány  szabadalomban  lizinnel)  keresztkötött,  majd 

hidrolizált térhálóinak nagy hányada ugyanazokat a felhasználásokat célozza meg, mint maga 

a polimer. A térhálósítás ezekben az esetekben a molekulatömeg növelése miatt fontos. A PSI 

keresztkötésével  létrehozott  rendszerek  térhálós  jellegét  egyedül  a  kiszárított 

poliaszparaginsav térháló nagy vízmegkötő képességén alapuló alkalmazások használják fel. 

Ezek az úgynevezett szuperabszorbens anyagok, gyanták, mátrixok [, , , ].

A PSI keresztkötésével létrehozott (nem kiszárított) poliaszparaginsav gélek felhasználására 

nem találtam irodalmi vagy szabadalmi utalást.
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2.3.8.3 Módosított poliszukcinimidek és az ezekből előállított gélek felhasználása

A módosított  poliszukcinimidek,  elsősorban  a  PHEA és  a  PAHy  felhasználása  főként  a 

hatóanyag-leadó  rendszerként  történő  alkalmazásra  korlátozódik  [,  ,  ].  A  polimerek 

kutatásának fő  iránya  a  célra  tartó  hatóanyag-leadás.  Hatóanyag-hordozóként  nem csak  a 

polimerek, de a belőlük előállított gélek alkalmazási lehetőségeit is vizsgálják [, ]. 
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3. Célkitűzés

Az  aminosavakból  felépülő  molekuláris  rendszerek  az  élőszervezetek  nélkülözhetetlen 

alkotórészei. A 20 féle aminosav molekula különböző polaritású csoportjai révén egymástól 

nagymértékben  eltérő  tulajdonságú  anyagok  előállítását  teszi  lehetővé,  amelyek  az  életet 

biztosító  folyamatokban  is  alapvető  szerepet  játszanak.  Kutatócsoportunk  célja  olyan, 

centiméteres  mérettartományba  eső,  homogén,  monolit  és  biokompatibilis  polimer  gélek 

szintetizálása,  amelyek  vázát  alapvetően  vagy  kizárólagosan  aminosavak  építik  fel,  és 

amelyek duzzadásfokuk jelentős megváltozásával érzékenyen reagálnak különféle környezeti 

hatásokra,  például  a  közeg  pH-jának,  hőmérsékletének,  ionkoncentrációjának, 

redoxpotenciáljának változására. Ennek első lépése olyan, aminosavakból felépülő polimer 

szintetizálása, amelyből polimer gél állítható elő. A második lépés egy reakcióút kidolgozása 

a  lánc  aminosavakkal  történő  módosítására,  majd  térhálósítására.  Ezen célok  elérésével  a 

létrehozott  térháló  tulajdonságai  széles  tartományban  változtathatóvá  válnak.  Mivel  a 

poliaminosav  alapú  gélek  kizárólag  az  emberi  szervezetben  megtalálható  molekulákból 

épülnek fel, távlati célunk a gélek felhasználásával orvosbiológiai célokat szolgáló anyagok 

előállítása, ezen belül elsősorban szabályozott hatóanyag-leadás megvalósítása. Munkámmal, 

amelyet  a  Budapesti  Műszaki  és  Gazdaságtudományi  Egyetem  Fizikai  Kémiai  és 

Anyagtudományi  Tanszékének  Lágy  Anyagok  Kutatócsoportjában,  Dr.  Zrínyi  Miklós 

vezetésével  végeztem,  egy  új  kutatási  területnek, a  szintetikusan  előállított  poliaminosav 

alapú gélek kémiájának alapjait kívántam lerakni, ezzel megteremtve a lehetőségét számos 

fontos, főként orvosbiológiai célokat szolgáló, biokompatibilis anyag előállításának. 
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4. Kísérleti rész

4.1 Poliszukcinimid alapú polimerek és gélek előállítása

4.1.1 A szintézisek során felhasznált anyagok

L-aszparaginsav (puriss, 99.0%), foszforsav (a.r., 85%), metanol (p.a. 99.8%), citromsav (a.r., 

99.5%), etil-acetát (a.r., 99%), zselatin (puriss, Ph.Eur.5) vegyszereket a Reanaltól szereztem 

be.  Mezitilén  (Fluka,  purum,  98%),  szulfolán  (Aldrich,  99  %),  cisztamin  dihidroklorid 

(Aldrich,  98%),  spermin  (Fluka,  99%),  spermidin  (Fluka,  99%),  dimetilszulfoxid  (Fluka, 

purum, 99%), dimetilformamid (Fluka, purum, 99%), dibutilamin (Riedel-de Haën, 99%) és 

fenilalanin-metilészter hidroklorid (Fluka, puriss,  99%) vegyszereket a SIGMA-ALDRICH 

KFT-től  vásároltam.  Az  aminosavak  metilészterét,  mint  a  szerin-metilészter  hidrokloridot 

(99%), a glicin-metilészter hidrokloridot (99%) és a lizin-metilészter dihidrokloridot (99%) a 

német Bachem cég szállította. A vegyszerek további tisztítás nélkül kerültek felhasználásra.

4.1.2 Poliszukcinimid (PSI) előállítása

A poliszukcinimidet az aszparaginsav (25 g) termikus polikondenzációjával  állítottam elő, 

mezitilén  (65  ml)  és  szulfolán  (19  ml)  elegyében,  foszforsav  katalizátor  (1-6  g)  mellett, 

nitrogén atmoszférában, 163°C-on. Jó mechanikai és optikai tulajdonságú gél eléréséhez az 

irodalomban  található  receptekhez  képest  változtatni  kellett  a  katalizátor  mennyiségén.  A 

legjobb minőségű gélt  az aszparaginsav tömegéhez képest 16% katalizátor alkalmazásával 

készült  polimerből  állítottam  elő.  Hét  óra  folyamatos  kevertetés  után  a  reakcióelegyhez 

metanolt öntöttem, majd a polimert desztillált vízzel mostam, levegőn szárítottam. A kapott 

poliszukcinimid enyhén sárgás, homogén, fehér por, amelynek tisztasága az NMR mérések 

alapján 98% feletti. Molekulatömegére előzetes mérések 70 000 körüli értéket adtak.

4.1.3 PSI alapú polimerek előállítása

4.1.3.1 Poliaszparaginsav (PASP) előállítása

5 g  poliszukcinimidet  600 ml  0,1 M NaOH-ban feloldottam.  Az oldódás  öt  percen  belül 

bekövetkezett, de a teljes hidrolízis biztosításához még három óráig kevertettem az elegyet. 

Ioncserélő  gyantán  a  Na-ionokat  hidrogénionokra  cseréltem,  majd  az  oldatot  vákuumban 
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bepároltam, míg csak 4 ml oldat maradt. Ezt 12 ml izopropanolra öntöttem, majd erre 50 ml 

metanolt és 150 ml etil-acetátot öntöttem. Az oldószert levegőn elpárologtatva megkaptam a 

poliaszparaginsavat, amely egy fehér por. A 1H NMR csúcsok integrálásából megállapítottam, 

hogy  a  szukcinimid  egységek  közel  100%-a  hidrolizált,  a  mérések  nem  mutattak  ki 

szukcinimid gyűrűket a hidrolizált láncon.

4.1.3.2 Poli[(O1-metil-glicil)-aszpartát-co-szukcinimid] (PGA) előállítása

0,97  g  PSI-t  (0,01  mol  szukcinimid  monomeregységnek  megfelelő  mennyiséget)  10  ml 

DMSO-ban oldottam. 1,5 g (0,012 mol) H-Gly-OMe  ⋅ HCl-t és 1,55 g (0,012 mol) DBA-t 

feloldottam 10 ml  DMSO-ban,  majd  az  így  kapott  elegyet  folyamatos  kevertetés  mellett, 

szobahőmérsékleten hozzáadtam a PSI oldathoz. Háromnapi kevertetés után a PGA-t 300 ml 

citromsav puffer  hozzáadásával  kicsaptam, majd levegőn szárítottam.  A  1H NMR csúcsok 

integrálásából megállapítottam, hogy a szukcinimid egységek 90%-ához kapcsolódott  Gly-

OMe-csoport.

4.1.3.3 Poli[(O1-metil-fenilalanil)-aszpartát-co-szukcinimid)] (PFA) előállítása

0,97 g (0,01 mol szukcinimid monomeregységnek megfelelő mennyiséget) PSI-t feloldottam 

10 ml DMSO-ban. Egy másik főzőpohárban 2,6 g (0,012 mol) H-Phe-OMe ⋅ HCl és 1,55 g 

(0,012 mol) DBA-t feloldottam 10 ml DMSO-ban. A második oldatot folyamatos kevertetés 

mellett  hozzáadtam az  elsőhöz.  Az elegyet  szobahőmérsékleten  három napig  kevertettem, 

majd a módosított polimert 300 ml citromsav pufferoldattal (pH = 2,5) kicsaptam. A 1H NMR 

mérésekből megállapítottam, hogy a szukcinimidegységek 30%-át sikerült módosítani. 

4.1.3.4 Poli[(O1-metil-szeril-aszpartát)-co-szukcinimid] (PSA) előállítása

0,97  g  PSI-t  (0,01  mol  szukcinimid  monomeregységnek  megfelelő  mennyiséget)  10  ml 

DMSO-ban  feloldottam.  1,86  g  (0,012  mol)  H-Ser-OMe-t  és  1,55  g  (0,012  mol)  DBA-t 

feloldottam  10  ml  DMSO-ban,  és  hozzáadtam  a  PSI-oldathoz  szobahőmérsékleten, 

folyamatos kevertetés mellett.  7 napos reakció után a PSA-t 60 ml etil-acetát segítségével 

csaptam  ki.  1H  NMR  csúcsok  integrálásából  megállapítottam,  hogy  a  PSI 

monomeregységeinek  67%-át  sikerült  funkcionalizálni  Ser-OMe-vel.  Mivel  a  PSA vízben 

oldódó polimer, a kismolekulájú szennyezők nagy részét (DBA, DMSO, Ser-OMe-felesleg) a 

reakcióelegy  dializálásával  el  tudtam  távolítani.  Két  hét  dialízis  alkalmazásával  95%-os 
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tisztaságot  értem el.  A dializált  oldatból  a  vizet  vákuummal eltávolítottam, majd a  kapott 

anyaghoz metanolt adtam, végül a polimert etil-acetáttal kicsaptam. 

4.1.4 PSI alapú gélek előállítása

4.1.4.1 Diaminobutánnal  (putrescinnel)  keresztkötött  poliszukcinimid  gél  (PSI-

DAB) előállítása

A gélek előállításához a  PSI  20%-os DMF-es,  illetve DMSO-s oldatához a  DAB 1 M-os 

DMF-es, illetve DMSO-s oldatát és tiszta DMF-et, illetve DMSO-t adtam, majd az így kapott 

elegyet rázással homogenizáltam. A kapott oldatot a későbbi vizsgálatoktól függően gömb (l. , 

 pontok)  vagy  henger  alakú  (l.  ,  ,   pontok)  formákba  öntöttem,  ahol  a  gélesedés  a 

koncentrációtól függően 5 – 30 perc alatt végbement. Hogy a reakció teljesen végbemenjen – 

és ne maradjanak elreagálatlan diaminobután molekulák –, a géleket három nap után szedtem 

ki a formákból. 

A gélek megkülönböztetésére a PSI-DABW/ψ jelölést alkalmazom, ahol  W a gél százalékos 

polimertartalma (W = 100/Qm), míg ψ a térhálósítási fokot mutatja a gélben.

4.1.4.2 Spermidinnel (N-(3-aminopropil)bután-1,4-diaminnal) és sperminnel (N,N-

bis(3-aminopropil)-1,4-diaminnal)  keresztkötött  poliszukcinimid  gél  

előállítása

0,97 g PSI-t (0,01 mol szukcinimid monomeregységnek megfelelő mennyiséget) 9 ml DMF-

ben  feloldottam,  és  hozzáadtam  spermidin,  illetve  spermin  1  M-os  oldatának  adott 

mennyiségét  attól  függően,  hogy  milyen  térhálófokú  gélt  kívántam  előállítani.  A kapott 

oldatokat henger alakú formákba öntöttem, ahol mintegy fél óra alatt begélesedtek. A géleket 

három nap után vettem ki a formából.

4.1.4.3 Lizinnel keresztkötött gél (PSI-LYS) előállítása

0,97  g  PSI-t  (0,01  mol  szukcinimid  monomeregységnek  megfelelő  mennyiséget)  9  ml 

DMSO-ban, majd 0,29 g (0,0013 mol) H-Lys-OMe.2HCl-t és 0,34 g (0,0026 mol) DBA-t 1 

ml DMSO-ban feloldottam. A második oldatot folyamatos kevertetés mellett hozzáadtam az 

első oldathoz.  A kapott  elegyet  különböző formákba öntöttem.  A gélesedés körülbelül  két 

hétig tartott. Ezután a géleket kiszedtem az öntőformákból. 
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A gélesedési idő csökkentésére foszforsav katalizátort alkalmaztam. A katalizátor optimális 

koncentrációja 0,04 mmol foszforsav / g gél volt (l.  alpont), amivel a gélesedési időt 7 órára 

tudtam csökkenteni.

4.1.4.4 Cisztaminnal keresztkötött és cisztaminnal és diaminobutánnal egyidejűleg 

keresztkötött poliszukcinimid gél (PSI-CYS és PSI-XCYS-DAB) előállítása

A poliszukcinimid cisztaminnal és diaminobutánnal történő egyidejű keresztkötésekor 1,94 g 

PSI-t (0,02 mol szukcinimid monomeregység) feloldottam 10 ml DMF-ben (A oldat). Egy 

másik főzőpohárban 2,25 g (0,01 mol) Cys2⋅2HCl-t és 2,59 g (0,02 mol) DBA-t oldottam 10 

ml DMSO-ban (B oldat). Egy harmadik edényben 0,88 g (0,01 mol) DAB-t oldottam fel 10 

ml DMF-ben (C oldat). B és C oldatok adott mennyiségeit adagoltam hozzá az első oldathoz 

folyamatos  kevertetés  mellett.  Így  különböző  PSI/CYS/DAB arányú  oldatokat  kaptam.  A 

felhasznált oldatok mennyiségét, és az így keletkezett gél mólarányait, valamint az előállított 

gélek  rugalmassági  moduluszát  tartalmazza  az  1.  táblázat.  A  kapott  oldatokat  átlátszó 

öntőformákba  töltöttem,  amelyekben  mintegy  fél  óra  alatt  begélesedtek.  A teljes  reakció 

lejátszódásának érdekében a géleket csak további három nap elteltével vettem ki a formákból. 

Gél A oldat 

tömege

(g)

B oldat 

tömege

(g)

C oldat 

tömege

(g)

DMF 

tömege

(g)

Téháló-

sítási 

fok

CYS/

(CYS+DAB)

mólarány

Rugal-
massági 

modulusz

(kPa)

PSI-100CYS-DAB 5,00 1,67 0,00 3,33 6 1,00 Nincs adat

PSI-80CYS-DAB 5,00 1,33 0,33 3,33 6 0,80 Nincs adat

PSI-60CYS-DAB 5,00 1,00 0,67 3,33 6 0,60 47

PSI-40CYS-DAB 5,00 0,67 1,00 3,33 6 0,40 51

PSI-20CYS-DAB 5,00 0,33 1,34 3,33 6 0,20 48

PSI-0CYS-DAB 5,00 0,00 1,67 3,33 6 0,00 55

1. táblázat A PSI-XCYS-DAB gélek pontos összetétele. X azt mutatja meg, hogy az összes 

keresztkötő anyagmennyiségének hány százaléka cisztamin

A jelölésben az X mutatja, hogy az összes keresztkötő anyagmennyiségének hány százaléka a 

cisztamin.  Ezért  PSI-100CYS-DAB gél  a  csak cisztaminnal  keresztkötött  (PSI-CYS),  míg 
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PSI-0CYS-DAB a csak diaminobutánnal keresztkötött gélt jelöli. A cisztamin gélesedési ideje 

is  felgyorsítható  foszforsav  katalízissel  ().  Ennek  vizsgálatakor  a  táblázatban  feltüntetett 

DMF-mennyiség többszörösét alkalmaztam a gélek előállításához, hogy gélesedési idők jól 

elkülönüljenek.

4.1.4.5 Zselatin  és  poliszukcinimid  összekapcsolásával  létrehozott  gél  (PSI-ZS)  

előállítása

Zselatin és poliszukcinimid összekapcsolásával létrehozott géleket PSI 20 tömegszázalékos 

DMSO-s oldatának, zselatin 20 tömegszázalékos oldatának, valamint dibutilamin és DMSO a 

2.  táblázatban leírt  mennyiségeinek  összekeverésével  állítottam elő.  A használt  anyagokat 

főzőpohárban mértem össze,  majd  ott  alaposan  összekevertem.  A keverés  kézzel,  vékony 

pálcika  segítségével  történt,  mivel  a  zselatinoldat  nagy  viszkozitása  nem  tette  lehetővé 

mágneses keverő alkalmazását. A kapott oldatokat henger alakú, üveg öntőformába öntöttem, 

hogy  a  későbbi  vizsgálatokhoz megfelelő  formájú  géleket  kapjak.  Az  üveghenger  oldalát 

előzőleg vazelinnel kentem be, a gél könnyebb eltávolíthatóságának érdekében. A gélesedés 

az  összetételtől  függően  3-72  óráig  tartott.  Ez  után  a  géleket  még  három  napig  az 

öntőformákban hagytam, hogy a reakció teljesen lejátszódjon.

A gélek jelölésében a szám a zselatin/poliszukcinimid tömegarányt  mutatja.  Az A betűvel 

megjelölt  gélek szárazanyag-tartalma,  míg a  B-vel  jelölt  gélek százalékos  zselatintartalma 

egyezik  meg.  A PSI-ZS(1)A és  PSI-ZS(1)B  gélek  összetétele  megegyezik,  de  a  későbbi 

vizsgálatok tárgyalását (. alpont) egyszerűsítendő mindkét jelölést használni fogom.

jelölés PSI/ZS 
tömeg- 
arány

Bemért 
PSI 

oldat

Bemért 
ZS 

oldat

DBA DMSO WZS a 
gélben

WPSI+ZS a 
gélben

PSI-ZS(1)A 1:1 1,0g 1,0g 42μl - 10,0 % 20,0 %

PSI-ZS(2)A 1:2 1,0g 2,0g 84μl - 13,3 % 20,0 %

PSI-ZS(3)A 1:3 1,0g 3,0g 126μl - 15,0 % 20,0 %

PSI-ZS(4)A 1:4 1,0g 4,0g 168μl - 16,0 % 20,0 %

PSI-ZS(5)A 1:5 1,0g 5,0g 210μl - 16,7 % 20,0 %

PSI-ZS(6)A 1:6 1,0g 6,0g 252μl - 17,1 % 20,0 %
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jelölés PSI/ZS 
tömeg- 
arány

Bemért 
PSI 

oldat

Bemért 
ZS 

oldat

DBA DMSO WZS a 
gélben

WPSI+ZS a 
gélben

PSI-ZS(1)B 1:1 1,0 g 1,0g 42μl 0,0 g 10,0 % 20,0 %

PSI-ZS(2)B 1:2 1,0 g 2,0g 84μl 1,0 g 10,0 % 15,0 %

PSI-ZS(3)B 1:3 1,0 g 3,0g 126μl 2,0 g 10,0 % 13,3 %

PSI-ZS(4)B 1:4 1,0 g 4,0g 168μl 3,0 g 10,0 % 12,5 %

PSI-ZS(5)B 1:5 1,0 g 5,0g 210μl 4,0 g 10,0 % 12,0 %

PSI-ZS(6)B 1:6 1,0 g 6,0g 252μl 5,0 g 10,0 % 11,7 %

2. táblázat PSI és zselatin keresztkötésével létrehozott gélek pontos összetétele

A táblázatban  feltűntetett  legnagyobb  PSI/zselatin  aránynál  nagyobb  PSI-tartalmú  géleket 

nem sikerült előállítanom, míg a legkisebb PSI/zselatin aránynál kisebb PSI-tartalom esetén 

hosszú (több mint két hét) gélesedési idő mellett nehezen kezelhető, lágy géleket kaptam.

4.1.4.6 Poli(α,β aszparaginsav) (PASP) gélek előállítása

PASP gélek előállítását az eddigiekben bemutatott PSI gélek lúgos hidrolízisével végeztem. A 

diszulfidhidak felbomlását elkerülendő a reakciót pH = 8 imidazol pufferben (I = 0,25 M, c = 

0,1  M) hajtottam végre.  Hogy minden szukcinimidgyűrű felnyíljon,  a  gélek hidrolízisét  a 

pufferoldatokat naponta lecserélve egy héten keresztül végeztem. 

4.2 Vizsgálati módszerek

4.2.1 Egyensúlyi duzzadás mérése

Különböző  kémhatású  oldatokat  készítettem:  citromsav-  (pH  2−6),  imidazol-  (pH  6,1−8) 

borát- (pH 8,1−11) puffereket sósav- (0,01−0,1 M) és NaOH-oldatokat (0,01−0,1 M). A HCl- 

(0,01  M;  I  =  0,25M)  és  NaOH-oldatokon  (0,01  M;  I = 0.25M)  kívül  a  pufferek  c 

koncentrációja és az oldatok I ionerőssége minden oldatban ugyanakkora volt: c = 0,1 M és 

I = 0,25 M. Az oldatok mindegyikébe belehelyeztem egy-egy géldarabot, melynek ismertem a 

pontos  összetételét.  A  géleket  egy  hétig  tartottam  a  minden  nap  frissre  cserélt 

pufferoldatokban, hogy az egyensúly teljes egészében beálljon. Méréseim szerint ez már a 

harmadik nap után bekövetkezett. Ezután a gélek felületéről óvatosan leitatva a folyadékot, 
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tömegüket  analitikai  mérleggel  mértem.  A mérési  eredményeket  az  ,   és   alpontokban 

mutatom be. 

4.2.2 Gélek duzzadáskinetikájának mérése

A duzzadáskinetika meghatározásához PASP és PSI gélgömböket (2-5 mm átmérővel) pH = 8 

(c = 0,1M, I = 0,25 M) és pH = 14 (c = 1 M NaOH) oldatokba helyeztem, majd egy polarizált 

fénnyel megvilágított, Sony CCD kamerával ellátott Hund Wetzlar mikroszkóp alá helyeztem, 

amelynek képét videomagnóval rögzítettem (Panasonic AG6720A). Az egyensúly beálltával a 

felvételt leállítottam, és a filmet a Doku 2.11.007 (Soft Imaging Systems GmBH) program 

segítségével digitalizáltam. A gélgömbök méretét az egyes időpillanatokban Adobe Photoshop 

7.0 program segítségével határoztam meg. A mérési eredményeket az  alpontban mutatom be.

4.2.3 Rugalmassági modulusz mérése

A polimer gélek rugalmassági moduluszát egyirányú összenyomással határoztam meg. Ehhez 

a  24.  ábrán  látható  INSTRON  5543  egyoszlopos  mechanikai  tesztelőt  5  és  50  N-os 

mérőcellákkal használtam. A mérendő henger alakú gélminta (25.  ábra) geometriai  adatait 

terhelésmentes állapotban tolómérővel állapítottam meg.

24. ábra INSTRON 5543 egyoszlopos mechanikai tesztelő

A mérésekhez használt gélformát mutatja a 25. ábra.
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25. ábra  Öntőforma és (PSI-40CYS-DAB) gélhenger a rugalmassági modulusz 

méréséhez. A rugalmassági moduluszt a DMF-ben duzzasztott gélnél az 

egyensúly beállta után mértem meg

A mérési  adatsorokat  a  csoportunk  által  készített script  programmal,  Origin  szoftverrel 

dolgoztam fel,  a  diagramok elkészítéséhez,  a  rugalmassági  moduluszok meghatározásához 

Microsoft Excelt használtam. A mért adatokat az  alpontban mutatom be.

A mérés kb. 5%-os hibáját alapvetően a geometriai adatok meghatározása adja.

4.2.4 Potenciometrikus titrálás 

4.2.4.1 Mérési összeállítás

A titrálásokat 25,0 ± 0,1 °C-on, 716 DMS Titrino autobürettával végeztem (Metrohm, Svájc), 

Metrohm  6.0234.110  kombinált  üvegelektród  segítségével.  A  rendszert  hidrogénion-

koncentrációra kalibráltam oly módon, hogy 10 ml 0,1 M HCl oldatot titráltam faktorozott, 

0,4  M  NaOH  oldattal.  Az  állandó,  0,2  M  ionerősséget  számított  mennyiségű  NaCl 

hozzáadásával biztosítottam.

4.2.4.2 A mérés menete

20 – 40 mg PSI-t pontosan bemértem, majd feloldottam 10 ml 0,06 M NaOH oldatban. Az 

oldatot  24  órán  keresztül  kevertem  nitrogén  atmoszférában,  hogy  megakadályozzam  a 

széndioxid  beoldódását  a  levegőből.  A  PSI  teljes  hidrolízisét  követően  2  ml  1  M 

koncentrációjú HCl-oldatot adtam az elegyhez, majd folyamatos keverés mellett 0,4 M NaOH 

oldattal titráltam.

Ugyanezt az eljárást PSI nélkül is elvégeztem, és a két mérés különbségéből következtettem a 

COOH-csoportok számára, így a monomerek koncentrációjára.
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A  mérések  pontosságát  L-aszparaginsav  20  mM  koncentrációjú  oldatának  titrálásával 

ellenőriztem. A mérések alapján a koncentráció-meghatározás hibája ±3%-nak adódott.

350 mg kiszárított PSI-DAB gélt apró darabokra vágtam, és 10 ml 0,06 M NaOH oldatba 

helyeztem. 48 óra keverés után nitrogénatmoszférában a gél megduzzadt, de nem oldódott fel. 

A rendszerhez 2 ml 1 M HCl-oldatot adtam, majd a PASP-oldatokhoz hasonlóan, folyamatos 

keverés mellett, 0,4 M NaOH oldattal titráltam.

4.2.4.3 A mérések kiértékelése

A mérések kiértékelését a Szakács Zoltán által fejlesztett Turbo Pascal programmal (PROTC) 

végeztem [], amellyel a mért adatokból felrajzoltam a Bjerrum-függvényt [] (l. függelék), és 

közelítő  pK értékeket  állapítottam  meg.  Az  aminocsoportok  protonálódási  lépcsőjéből 

megállapítható a gélek kémiai hálópontsűrűsége, amint azt az  alpontban bemutatom.

4.2.5 Gélesedési idő meghatározása

A gélesedési  idő  meghatározását  úgy végeztem, hogy az  összekevert  reagenseket  átlátszó 

eppendorf csövekbe öntöttem, majd időközönként a csövek forgatásával figyeltem, mikor áll 

be a gél állapot (mikor szűnik meg a folyás). Az angol szakirodalom ezt a módszert elegánsan 

„tilting method”-nak nevezi.

A mérési idő meghatározásának hibáját alapvetően az adja, hogy nehéz megtalálni a határt a 

nagyon nagy viszkozitású  folyadék és  a  már  nem folyékony gél  között.  Ez  főként  rövid 

gélesedési idők esetén okoz problémát. A gélesedési idők ettől eltekintve jól reprodukálhatók, 

azonos  összetétel  esetén  általában  20%-nál  kisebb volt  a  mért  idők közti  eltérés.  A mért 

adatokat az  és  alpontokban mutatom be.

4.2.6 Nukleáris mágneses rezonancia (NMR) spektroszkópia mérések 

Az  előállított  polimerek  szerkezetének  meghatározását  a  Semmelweis  Egyetem 

Gyógyszerészi Kémiai Intézetében, Noszál Béla kutatócsoportjával együttműködve, Szakács 

Zoltán segítségével végeztem.
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4.2.6.1 A mérések kivitelezése

50 és 120 mg közötti polimert oldottam fel 0,8 ml DMSO-d6-ban, és a kapott oldatot egy 

kétcsatornás Varian Inova 600 MHz-es spektrométerbe helyeztem, amelyhez pulzusforma-

generátor, pulzus térgradiens-meghajtó (PFG) és egyszerre két mag manipulálására alkalmas 

inverz szélessávú mérőfej csatlakozott. A kvantitatív  1H NMR spektrumokat 16 s relaxációs 

idővel, 3 s mintagyűjtési (akvizíciós) idővel és legalább 32 tranziens akkumulációjával vettem 

fel.  A funkcionalizált  polimerek  oldalláncainak  jelhozzárendelésére  a  következő,  a  Varian 

VnmrJ szoftver 2.1B verziójával kapott 2D pulzusprogramokat használtam: z-TOCSY (7 kHz 

DIPSI-2 spinlock 80 ms keverési idővel, 256 t1 inkrementum 4 tranzienssel), NOESY (150-

300  ms  keverési  idő,  256  t1 inkrementum  16  tranzienssel),  fázisérzékeny  és  180°  13C-

pulzusokat használó HSQC (256 t1 inkrementum 4 tranzienssel) és többkötéses HMQC nJCH = 

8  Hz-re  optimalizálva.  (400-512  t1 inkrementum  4  tranzienssel  32-128  tranzienssel).  Az 

NMR-spektrumokat az oldószer maradék DMSO-d5 jelére kalibráltam (2.50 ppm 1H-ben és 

39.5 ppm 13C-ban). Az átfedő 1H rezonanciajelek dekonvolúcióját a MestReC 4.8.6.0 program 

egy próbaverziójával végeztem (MestreLab Research). A mért adatokat és egyes polimerek 

spektrumait az  fejezetben mutatom be.

4.2.7 Dinamikus fényszóródás-mérések

Az  előállított  polimerek  molekulatömegének  összehasonlítására  dinamikus  fényszóródás-

méréseket végeztem. Ehhez a minták 0,01 M koncentrációjú dimetilformamidos oldatát 200 

nm-es teflonszűrőn szűrtem, majd henger alakú küvettákba töltöttem. A küvettákat egy percig 

ultrahangos  fürdőbe  tettem,  hogy az  esetlegesen  keletkezett  aggregátumok felbomoljanak, 

majd behelyeztem őket a műszerbe. A méréseket egy Brookhaven Instrument (BI 200SM, 

korrelátor:  BI  DS1)  készülékkel  végeztem,  amelyhez  2W  teljesítményű  argon  lézert 

használtam  (Innova  70C).  A mért  adatokat  Origin  szoftverrel  dolgoztam  föl.  A mérések 

eredményét a 3. táblázatban mutatom be.

4.2.8 Gélpermeációs kromatográfia (GPC) mérések

Az előállított polimerek moláris tömegének meghatározását gélpermeációs kromatográfiával 

próbáltam megoldani.  Sajnos  általában  ezt  az  eljárást  tetrahidrofurán  oldószerben  végzik, 

amiben  az  eddig  általam  előállított  aszparaginsav  alapú  polimerek  nem  oldódnak.  A 

Debreceni  Egyetemen Zsuga Miklós  professzor  úr  csoportjával  együttműködve,  Dr.  Deák 
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György segítségével  végeztünk méréseket  dimetilformamidban,  de  az  ezzel  kapott  adatok 

irreálisan nagy molekulatömeg értéket jeleztek. 
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5. Kutatási eredmények

5.1 Aszparaginsav  alapú  polimerek  előállítása  és  szerkezetének 

vizsgálata

5.1.1 Monolit  gélek  előállítására  alkalmas  poliszukcinimid  szintézise, 

tulajdonságainak vizsgálata

Aminosav  alapú  gélek  szintézisének  első  lépése  a  megfelelő  minőségű  poliaminosav 

előállítása. A kiválasztott polimer a  alfejezetben bemutatott poliszukcinimid volt, elsősorban 

olcsó előállíthatóságának és nagy reakciókészségének köszönhetően.  Célom olyan polimer 

szintetizálása volt,  amelyből szép, deformációnak jól ellenálló gél állítható elő. Először a   

pontban bemutatott, Tomida és munkatársai által kidolgozott eljárást alkalmaztam [], amely az 

irodalomban  fellelhető  legnagyobb  polimerizációfokú  polimert  eredményezi.  Az  így 

szintetizált  polimer azonban – ahogy az a  27.  ábra bal oldalán megfigyelhető – nem volt 

alkalmas a kívánt minőségű gélek előállítására. Ezért megvizsgáltam, hogy a polimerizáció 

körülményeinek változtatásával módosítható-e úgy a poliszukcinimid, hogy a belőle előállított 

gél mechanikai és optikai tulajdonságai javuljanak. Megállapítottam, hogy sem az oldószerek 

arányának megváltoztatása, sem a hőmérséklet emelése vagy csökkentése nem eredményez 

ilyen,  pozitív  irányú  változást  a  polimer  szerkezetében.  Ugyanakkor  a  katalizátor 

mennyiségének változtatásával a polimerből előállított gél minősége javítható (27. ábra, jobb 

oldali  gél).  Ezért  a  katalizátor  hatásának  meghatározására  vonatkozó  kutatást  végeztem, 

amelynek  során  a   pontban  leírt  recept  alapján  készített  polimereknél  az  előállítás  során 

változtattam a katalizátor mennyiségét 25 g aszparaginsavra vonatkoztatva 1 g-tól 6 g-ig. Az 

így kapott polimereket vizsgáltam NMR-spekroszkópia és dinamikus fényszóródás-mérések 

(DLS)  segítségével.  Ezután  a  polimerekből  diaminos  térhálósítással  kapott  gélek  optikai 

tulajdonságait és rugalmassági állandóit határoztam meg. Az egyes polimerekre és a belőlük 

előállított gélekre meghatározott adatokat a 3. táblázatban foglaltam össze.
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5.1.1.1 A polimerek vizsgálata

NMR mérések

26.  ábra A  6  g  H3PO4 katalizátorral  előállított  poliszukcinimid  1H-NMR 

spektruma.  A kis  ábrán  ugyanennek  a  spektrumnak  egy  felnagyított 

részlete látható

A  26.  ábrán  az  aszparaginsav  tömegéhez  képest  24  % foszforsav  katalizátorral  előállított 

poliszukcinimid  1H  NMR  spektruma  látható.  Az  5,2  ppm  fölötti  csúcsok  a  felnyílatlan 

szukcinimid gyűrűkhöz, míg a 4,5 ppm-nél látható csúcs az elágazásoknál található szénhez 

kötő hidrogének jele. 

A különböző technikák összevetése és irodalmi adatok []  alapján megállapítottam, hogy a 

különböző katalizátormennyiségekkel előállított polimerek 1D 1H spektruma alapvetően egy 

4,5 ppm-nél megjelenő csúcsban különbözik (26. ábrán a 3 számmal jelölt csúcs), amely a 

poliszukcinimid  elágazási  helyein  található  szénhez  kapcsolódó hidrogén jele.  A jel  alatti 

területet meghatározva megállapítható az elágazó láncok mennyisége. A maradék szukcinimid 

mennyiségének számszerűsítése az 5,30-5,00 ppm közötti metintartomány (a 26. ábrán a 0 és 
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1  számmal  jelzett  csúcsok)  elemzésével  egyszerűen  megoldható  (l.   pont).  A  két 

anyagmennyiség  hányadosából  megállapítható  a  polimerek  elágazási  aránya,  vagyis  az 

oldalláncban található monomerek számának és a polimerizációfoknak a hányadosa. A mérési 

eredmények a 3. táblázatban találhatók.

Dinamikus fényszóródás vizsgálatok

Dinamikus  fényszóródás  mérésekkel  az  előállított  polimerek  gombolyagainak  méretét 

határoztam  meg.  Ez  a  módszer  még  nem  alkalmas  a  polimerek  molekulatömegének 

meghatározására. Ugyanakkor mivel az adott esetben a monomerek minden polimer esetén 

megegyeznek,  és  az  elágazási  arányok  viszonylag  alacsonyak,  az  azonos  átmérők 

gyakorlatilag azonos molekulatömeget jelentenek.

5.1.1.2 A polimerekből készült gélek vizsgálata

A különböző katalizátormennyiségekkel készült polimerekből diaminobután segítségével PSI-

DAB10/10  géleket  készítettem,  hogy  megállapítsam,  a  polimerek  szerkezete  hogyan 

befolyásolja  a  belőle  előállított  gél  tulajdonságait.  A  gélek  vizsgálatát  az   fejezetben 

részletezem.

5.1.1.3 A különböző katalizátormennyiségekkel előállított polimerek szerkezetének,  

és  a  belőlük  előállított  gélek  mechanikai  és  optikai  tulajdonságának 

összefoglaló táblázata

Alkalmazott 
katalizátor* 

Statisztikus 
gombolyag 

mérete DMF-ben

Polimerek 
elágazási 
arányai

Gélek optikai  
tulajdonsága

Gélek 
rugalmassági  

modulusza

1 g 14 ± 2nm 4 ± 1% Opálos 1 ± 0,1 kPa
2 g 12 ± 2nm 5± 1% Tiszta 5 ± 0,5 kPa
3 g 13 ± 2nm 6± 1% Opálos 1,5 ± 0,015 kPa
4 g 15 ± 2nm < 0,5% Tiszta 1 ± 0,1 kPa
5 g nincs adat 1,5 ± 0,5% Tiszta nincs adat

6 g nincs adat 1,5 ± 0,5% Tiszta nincs adat

*25 g aszparaginsavra vonatkoztatva
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3. táblázat A különböző katalizátormennyiségekkel előállított polimerek és gélek 

tulajdonságai. 

A 3. táblázatban összefoglaltam az előállított polimerek méretét és elágazási arányát, valamint 

a belőlük készített PSI-DAB10/10 gélek optikai tulajdonságait és rugalmassági moduluszát.

A  3.  táblázat  adataiból  arra  következtethetünk,  hogy  az  előállított  gélek  átlagos 

molekulatömege  hibahatáron  belül  megegyezik,  köztük  csak  az  elágazási  arányban  van 

különbség. A legkisebb elágazási arányt az aszparaginsav mennyiségéhez képest 16% H3PO4 

katalizátor alkalmazásával sikerült elérni. Az ebből a polimerből előállított gélnek voltak a 

legjobb optikai és mechanikai tulajdonságai. 

Sikerült  tehát  az  irodalomban  található  receptek  módosításával  olyan  poliszukcinimidet 

szintetizálnom, amelyből átlátszó, jól deformálható, monolit géleket tudtam előállítani (27. 

ábra).

27. ábra Az eredeti recept alapján gyártott polimerből (bal oldali) és az általam 

gyártott polimerből (jobb oldali) készített gél

A 27. ábrán két, ugyanolyan recept alapján előállított PSI-DAB10/10 gél látható. A különbség 

köztük  az,  hogy  a  bal  oldalit  a  Tomida  és  kutatócsoportja  által  leírt  módon  előállított 

polimerből,  míg a jobb oldalit  a módosított  szintézisút használatával előállított  polimerből 

állítottam el. Megfigyelhető, hogy optikailag tiszta, monolit gél csak az általam kidolgozott 

szintézisút szerint előállított polimerből készíthető.

5.1.2 Poliaszparaginsav előállítása

A poliszukcinimid aktivált imid gyűrűi bázikus közegben felnyílnak. Poliaszparaginsav jön 

létre  (13/c  ábra).  Különböző  anyagmennyiségű  NaOH-ot  adva  a  poliszukcinimidhez 
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megállapítottam, hogy a szukcinimid gyűrűk 60%-ának felnyílása már elégséges ahhoz, hogy 

a  polimer  jól  oldódjon  vízben.  Ez  alatt  azonban  vízben  gyakorlatilag  oldhatatlan. 

Poliaszparaginsav  előállításához  nagy  mennyiségű  puffert  alkalmaztunk,  így  várható  volt, 

hogy gyűrűk 100%-a felbomlik.  Várakozásunkat a  1H NMR csúcsok integrálásával kapott 

eredmények igazolták: a szukcinimid egységek közel 100%-a hidrolizált.

5.1.3 Poliszukcinimid funkcionalizálása aminosavakkal

A  szukcinimid  molekularészlet  protonálatlan  aminocsoportot  tartalmazó  vegyületekkel 

általában szobahőmérsékleten, amidcsoport képződése mellett reagál (l.  pont). Ezt a reakciót 

használja  fel  számos  eljárás  poliszukcinimid-származékok  előállítására  [,  ,  ,  ,  ,  ,  ]. 

Kézenfekvőnek  látszik  humánbiológiai  alkalmazások  során  a  szintén  aminocsoportot 

tartalmazó, biokompatibilis α-aminosavak alkalmazása, amelyekkel számos funkciós csoport 

(hidroxilcsoport,  fenilcsoport,  karboxilcsoport  stb.)  vihető fel  a  polimerre,  szükség szerint 

módosítva  annak  fizikai  és  kémiai  tulajdonságait.  Az  aminosavak  azonban  ikerionos 

szerkezetük következtében az aminocsoportot protonált, konjugációra alkalmatlan formában 

tartalmazzák. Ezért első lépésben meg kellett oldani az aminosavak deprotonálását egy erre 

alkalmas bázis segítségével. A reakcióhoz olyan bázisra volt szükség, amelynek bázicitása 

elegendő  a  protonált  aminosavak  deprotonálására,  de  kisebb,  mint  ami  a  polimer 

peptidkötéseinek hidrolíziséhez szükséges. A homogén reakció megvalósítása érdekében mind 

a bázisnak, mind hidrokloridjának oldódnia kellett a polimer oldószerében, DMF-ben vagy 

DMSO-ban. Számos szerves és szervetlen bázist kipróbáltam, amelyek közül a DMSO-ban jól 

oldódó dibutilamin bizonyult a legalkalmasabbnak. Felmerült ugyan annak a veszélye, hogy 

mint  szekunder  amin  a  dibutilamin  is  bontani  fogja  a  poliszukcinimid  gyűrűt,  de  a 

mólarányok megfelelő beállításával ezt sikerült elkerülni, mint ahogy ezt az NMR mérések 

bizonyították.  Mivel  az  aminosavak  általában  DMSO-ban  nem,  vagy  csak  kis  mértékben 

oldódnak, a szintézisek során ezek metilészter hidrokloridját használtam. A poliszukcinimid 

aminosavval történő módosításának általános sémája a 28. ábrán látható. A Mitsui Chemicals 

dimetilformamiddal és trietilaminnal végrehajtott  eljárásától függetlenül kidolgozott szintézis 

során az oldószer dimetil-szulfoxid, az alkalmazott bázis dibutilamin, amelynek hidrokloridja 

is jól oldódik.  Így hidrofil  aminosavakkal is jól szabályozható,  homogén reakcióban lehet 

aminosavakkal módosított poliszukcinimidet előállítani.
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28.  ábra  Poliszukcinimid  módosítása  dibutilaminnal  deprotonált  aminosav-

metilészterrel. (n = p + r a polimer polimerizációfoka)

5.1.3.1 Aminosavakkal módosított polimerek jellemzése NMR spektroszkópiával

Az  aminosavakkal  funkcionalizált  polimereket  egy  és  kétdimenziós  NMR-technikák  (l. 

Függelék)  segítségével  jellemeztem.  Az  alábbiakban  a  Poli[(O1-metil-szeril)-aszpartát-co-

szukcinimid]  (PSA)  példáján  mutatom  be  az  analízis  menetét,  a  polimer  szerkezetének 

felderítését.  A hozzárendelések folyamata egy-egy polimer  esetén akár  több hetes  munkát 

igényelt, amelyhez a PSI irodalmi adatait [, ] is felhasználtam.

Az általam szintetizált PSA-minta 1H egydimenziós spektruma a 29. ábrán látható. 

29.  ábra  Poli[(O1-metil-szeril)-aszpartát-co-szukcinimid]  1D  1H  spektruma 

DMSO-d6 oldószerben
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A 29. ábrán megfigyelhetők a polimeren található hidrogének jelei, amelyek általában sokkal 

szélesebbek az ezen a spektrumon szintén látható kismolekulás anyagok spektrumvonalainál. 

A kismolekulájú anyagok csúcsainak jelátfedés miatti zavarása diffúziós NMR-technikával 

szüntethető meg (l. Függelék). Ezt az eljárást a hozzárendelések során főként ellenőrzésekre 

használtam, de a jobb átláthatóság kedvéért ezen a spektrumon jelölöm be az egyes csúcsokat.

30.  ábra  PSA  1D  1H  NMR  spektruma.  A  számok  a  polimeren  található 

hidrogéneket  jelölik.  A pontos  hozzárendelésekhez  2D  spektrumok  is 

szükségesek voltak

A 30. ábrán bemutatott spektrum abban különbözik a 29. ábrán bemutatottól, hogy ezen már 

gyakorlatilag csak a polimeren található hidrogének jelei láthatók. A spektrumon bejelöltem 

az egyes, különböző környezetben lévő hidrogénekhez tartozó csúcsokat.

Az  azonos  számok  ugyanazon  szénatomhoz  kapcsolódó  hidrogéneket  jelölnek.  Annak 

eldöntése,  hogy  melyik  két  csúcs  tartozik  ugyanahhoz  a  metiléncsoporthoz,  a  HSQC 

spektrumból  volt  lehetséges  (lásd  például  a  2  számmal  jelölt  korrelációs  csúcsokat  a  31. 

ábrán). 
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31. ábra A PSA HSQC spektruma

A 31. ábrán bemutatott HSQC spektrum segítségével lehet megállapítani, melyik hidrogén 

melyik  szénen  van  rajta,  illetve  mely  csúcsok  tartoznak  ugyanazon  szénatomon  lévő 

hidrogénekhez.  Emellett  a  13C-vonalak  nagyobb  diszperziója  alapján  a  HSQC  spektrum 

használatával lehet két,  közel átfedő  1H csúcsot megkülönböztetni.  Ilyenek például a fenti 

spektrum 10-es és 11-es számmal jelölt csúcsai, amelyek a HSQC spektrumban jól látható 

módon különböző szénatomokhoz kapcsolódnak. A 2 és 4 jelű hidrogének esetén, amelyek 

kémiai szerkezete nagyon hasonló, már a 13C csúcsok is nagyon közel esnek egymáshoz. Ezek 

elkülönítéséhez további 2D mérések voltak szükségesek.

A HSQC spektrumból tehát azonosíthatók voltak a CH és CH2 csoportok. Konnektivitásuk 

meghatározására TOCSY spektrumot vettem fel, amelyet a 32. ábrán mutatok be.
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32. ábra A PSA TOCSY spektruma

A TOCSY spektrumon (mint például a 32. ábrán a PSA esetén) az egy spinrendszerhez tartozó 

hidrogének  adnak  keresztcsúcsokat.  Például  a  8-as  csúcsnál  húzott  függőleges  vonalból 

látható, hogy az a 7, 8, 11 protonokkal ad keresztcsúcsot. Ebből megállapítható, hogy a 7, 8 és 

11 hidrogének alkotnak egy spinrendszert. A TOCSY segítségével összeállíthattam a polimer 

izolált NH-CH-CH2 fragmenseit. Ezek tartozhatnak a főlánc α- vagy β-aszpartát csoportjaihoz 

vagy  az  aminosav-észter  oldalláncokhoz.  Az  5,40-5,22  ppm  között  jelentkező  CH-

csoportokkal az irodalomban található elemzésekhez hasonlóan [, ] semmilyen konnektivitást 

nem találtam (a  32. ábrán is megfigyelhető, hogy az 1-es számmal jelölt függőleges vonal 

csak az 1 és 2 protonokkal ad keresztcsúcsot), így ezek a szukcinimidgyűrűkhöz rendelhetők.

A fragmensek konnektivitásának eldöntésére elvileg kétféle  út  kínálkozott:  térközelségben 

lévő  hidrogénpárok  azonosítása  NOESY  spektrumból  vagy  a  szomszédos  egységeket 

összekötő  1H-C-NH-13CO  részletben  háromkötéses  1H-13C  csatoláson  alapuló  korreláció 

detektálása HMBC vagy többkötéses HMQC spektrumban. Az oldalláncok asszignációjára az 

utóbbi  módszer  bizonyult  alkalmasabbnak,  és  azt  is  megállapítottam,  hogy  a  beépített 

aminosav metilésztercsoportja nem szenved hidrolízist a funkcionalizálás során. 
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A PSA-hoz hasonlóan jellemeztem az előállított PFA és PGA molekulákat is. A polimerek 1H 

és 13C kémiai eltolódásait a 4. táblázatban foglaltam össze, az egyes csúcsok számozásai a 33. 

ábrán láthatók.

Hozzárendelés 13C kémiai 
eltolódás
 (ppm)

1H kémiai 
eltolódás 

(ppm)

Hozzárendelés 13C kémiai 
eltolódás
 (ppm)

1H kémiai 
eltolódás 

(ppm)

1 47.2 5.22-5.40 13 53.7 4.44
2 33.9 2.70,  3.16 14 171.8
3 49 5.03-5.07 15 51.7 3.58
4 34 2.44, 3.05- 16 36.7 2.90,  2.97
5 5.11-5.19 17 7.19
6 2.34-2.44 18 7.26
7 8.31 19 7.19
8 54.6 4.31 20 8.39
9 171.0 21 41.7 / 40.4a 3.75 / 3.84a

10 51.7 3.61 22 170.4
11 61.1 3.60,  3.67 23 51.7 3.62
12 8.49

4. táblázat  Funkcionalizált PSI polimerek 1H és 13C NMR kémiai eltolódásai DMSO-d6-ban, 

szobah mérsékleten. Az egyes csúcsokhoz tartozó atommagok számozásai a ő 33. ábrán 

láthatók

33. ábra A funkcionalizált PSI atommagjainak számozása a főláncon (felső sor) 

és az ahhoz kapcsolt oldalcsoportokon (alsó sor)
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A további funkcionalizálás lehetőségei

A funkcionalizált polimerek reagálatlan szukcinimid ismétlődő egységei további szintetikus 

módosítások, ezzel új alkalmazások útját nyitják meg. A fel nem nyílt szukcinimidgyűrűk és a 

funkcionalizált monomerek arányát az előzőek során ismertetett  hozzárendelések alapján a 

következő ábra SI-vel (szukcinimid egység) és ASP-vel (aszpartátcsoport) jelölt csúcsaiból 

állapíthatjuk meg. 

34. ábra Funkcionalizált poliszukcinimid láncok 1H spektrumában a szukcinimid 

gyűrűre (SI) és az aszpartátcsoportra (ASP) vonatkozó csúcsok

Mivel  a  szukcinimidgyűrű  felnyílása  nem  feltétlenül  jelent  funkcinalizálást  (új 

“oldallánc”-aminosav beépülését), az oldallánc aminosav-észterek mólarányát célszerűbb az 

OCH3 vagy a 4.5-3.8 ppm közötti α-CH régió integráljából megállapítani. A két módszerrel az 

NMR-analízis hibahatárain belül megegyező eredményeket kaptam.

A PSA különböző körülmények között  előállított  mintáinak vizsgálatával  megállapítottam, 

hogy  a  reakcióidő  megfelelő  megválasztásával  a  létrehozott  polimerben  szabályozhatjuk, 

hogy  a  szukcinimidcsoportok  hány  százaléka  maradjon  felnyílatlan  állapotban  a 

funkcionalizálás  során:  3  nap  reakcióidő  mellett  készített  minták  35  mol%  Ser-OMe-

oldalcsoportot tartalmaztak, míg a 7 napos reakcióidő mellett ez a konverzió 67%-ra nőtt.
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5.2 Poliaminosav alapú gélek előállítása és tulajdonságai

5.2.1 Poliszukcinimid alapú gélek előállítása

Amennyiben  a  poliszukcinimidet  két  vagy  több  aminocsoportot  tartalmazó  vegyületekkel 

reagáltatjuk,  térhálós  szerkezet  jön  létre  (22.  ábra).  Poliszukcinimid  keresztkötését 

diaminokkal  már  más  kutatóknak  is  sikerült  megoldani  [,  ].  Nagy  méretű  (centiméteres 

nagyságrendű),  monolit  géleket  azonban  először  kutatócsoportunknak  sikerült  előállítani. 

Ehhez természetes aminokat, aminosavszármazékokat és zselatint használtam. Az alkalmazott 

térhálósítókat az 5. táblázatban foglalom össze.

TERMÉSZETES AMINOK

Putrescin (diaminobután) DAB

Spermidin 

(N-(3-aminopropil)bután-
1,4-diamin)

-

Spermin

(N,N-bis(3-aminopropil)-
1,4-diamin)

-

AMINOSAV-SZÁRMAZÉKOK

Lizin-metilészter LYS

Cisztamin CYS

TERMÉSZETES POLIAMINOSAVAK

Zselatin ZS

5. táblázat Poliszukcinimid gélek szintetizálásához alkalmazott térhálósítók

Az  5.  táblázat első  oszlopában  az  alkalmazott  térhálósítók  neveit,  második  oszlopában 

szerkezeti képletüket, míg a harmadikban az általam alkalmazott rövidítéseiket tüntettem fel.
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5.2.1.1 Poliszukcinimid alapú monolit gélek előállítása biokompatibilis di-, tri- és  

tetraamin keresztkötők alkalmazásával

Ahogy  azt  a   és   pontokban  már  említettem,  a  szukcinimid  csoport  protonálatlan 

amincsoportokat  tartalmazó  vegyületekkel  könnyen  reakcióba  vihető.  Két  vagy  több 

protonálatlan  amincsoportot  tartalmazó vegyülettel  a  poliszukcinimid  szobahőmérsékleten, 

egyéb reagensek hozzáadása nélkül térhálósítható ( pont és  22. ábra). Minthogy a géleket a 

későbbiekben  gyógyászati  célokra  is  szeretnénk  hasznosítani,  először  az  emberi  testben 

fellelhető  putrescint  (diaminobutánt),  spermidint  (N-(3-aminopropil)bután-1,4-diamint)  és 

spermint (N,N-bis(3-aminopropil)-1,4-diamint) használtam a gélek előállítására (5. táblázat). 

A reakció dimetilformamidos közegben szobahőmérsékleten 5-30 perc alatt lejátszódik.

35. ábra Különböző térhálósítási fokú, putrescinnel, spermidinnel és sperminnel 

keresztkötött poliszukcinimid gélek

A 35. ábrán különböző térhálósítási fokú PSI gélek láthatók DMF-ben duzzasztva. Egymás 

alatt az azonos térhálófokú és azonos PSI-tartalmú gélek vannak. A gélek a kiöntéskor 2 cm 

átmérőjű,  2  cm magasságú  hengerek  voltak.  A formából  kiszedés  után  néhány  nap  alatt 

felvették a képen is látható egyensúlyi állapotukat, ami azóta gyakorlatilag nem változott. A 
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képen  két  éve  dimetilformamidban  ázó  géleket  mutatok  be,  igazolva  azok  stabilitását. 

Ugyanekkor gyártott gélek különböző pH-jú vizes oldatokban, illetve kiszárított állapotban is 

megmaradtak.

5.2.1.2 Poliszukcinimid  térhálósítása  lizinnel  –  Kizárólag  aminosavakból  álló  

térháló

A poliszukcinimidet  lizinnel  reagáltatva  olyan  gélt  kapunk,  amelynek  térhálója  kizárólag 

aminosavakból áll. Ehhez azonban szükségünk van egy olyan bázisra, amely az eredetileg 

protonált  lizin  hidrogénionjait  eltávolítja.  Ezenfelül  homogén,  monolit  gélekre  akkor 

számíthatunk, ha a gélesítés során használt összes reagens és termék, így például a bázis és 

hidrokloridja is jól oldódik a polimer oldószerében. Emellett az esetünkben használt bázisnak 

elegend en er snek kell lennie a lizin deprotonálásához, viszont nem bonthatja fel a polimerő ő  

peptidkötéseit.  Mindezek mellett  nem szabad,  hogy túl  er s  nukleofil  legyen,  mert  akkorő  

nagyobb sebességgel hidrolizálja a szukcinimidgy r ket, mint aktiválja a lizint.ű ű

A  poliszukcinimid  aminosavakkal  történ  funkcionalizálásához  (ő  pont)  alkalmazott 

dibutilamin  mindezen  feltételeknek  megfelelt.  Felhasználásával  a  poliszukcinimidet  oly 

módon  tudtam  gélesíteni  a  dimetil-szulfoxidban  szintén  jól  oldódó  lizin-metilészter 

felhasználásával, hogy a reakció homogén legyen. A reakció sémáját mutatja a  36. ábra. A 

metilészter csoport a gélb l – például enyhe bázis segítségével – könnyen eltávolítható. ő
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36. ábra  Poliszukcinimid térhálósítása lizin-metilészterrel. A lizin-metilészterről 

előzőleg dibutilaminnal eltávolítottam a hidroklorid-csoportokat. (n, p, q, 

r, s, t, v polimerizációfokok)

A 36. ábrán vázolt reakcióval dibutilamin alkalmazása mellett, dimetil-szulfoxid oldószerben 

a diaminnal keresztkötött gélekhez hasonló, optikailag tiszta, jó mechanikai tulajdonságokkal 

rendelkez  monolit géleket kaptam. Tudomásom szerint ez az els , kizárólag aminosavakbólő ő  

felépül ,  szintetikus  úton  el állított,  centiméteres  nagyságrend  monolit  gél.  (Szabadalmiő ő ű  

leírásokban  találhatunk  lizinnel  történ  térhálósításra  receptet  [ő ,  ,  ]  ezek  azonban  nem 

eredményeznek monolit gélt.) A lizinnel keresztkötött poliszukcinimid gélek (PSI-LYS) mind 

kinézetre, mind duzzadási tulajdonságaikban a PSI-DAB gélekhez hasonlóak (l.  37 ábra és . 

alpont).

37. ábra DMSO-ban duzzasztott PSI-LYS gél
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A  37.  ábrán  DMSO-ban  előállított,  lizin-metilészterrel  térhálósított  gél  látható.  A  gélt 

üveghengerben állítottuk elő.

5.2.1.3 A gélesedési idő csökkentése lizinnel keresztkötött géleknél

Bár a keresztkötő, illetve módosító molekulák relatíve nagy koncentrációban vannak jelen az 

oldatokban, azok reakciója a polimerrel viszonylag lassú: egyes esetekben akár több hetet is 

igényel.  Ezen  reakciókat  foszforsav  hozzáadásával  sikeresen  felgyorsítottam. 

Megállapítottam,  hogy  megfelelő  mennyiségű  katalizátor  alkalmazása  nagymértékben 

csökkentette a reakcióidőt. Túl sok H3PO4 hozzáadása esetén reakció ismét lassabb lesz, vagy 

egyáltalán nem megy végbe.  Ennek oka az,  hogy a sav a keresztkötő protonálódását,  így 

reakciókészségének  csökkenését  okozza.  A  szükséges  savmennyiséget  gélesedési  idők 

meghatározásával  állapítottam meg.  Ezért  gélesedési  idő méréseket  végeztem (l.   pont)  a 

katalizátor optimális mennyiségének meghatározására. A kapott adatokat a 38. ábrán mutatom 

be.

38. ábra PSI-LYS gél (WPSI = 10%, ψ = 6) gélesedési ideje az alkalmazott H3PO4 

katalizátor mennyiségének függvényében
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A 38. ábrán megfigyelhető, hogy katalizátor nélkül a gélesedés mintegy két hét alatt ment 

végbe. Katalizátor alkalmazásával a gélesedési idő egészen 7 órára csökkenthető volt. Ha a 

katalizátor mennyiségét tovább növeltük, a gélesedés újból lelassult, majd 0,2 mmol H3PO4 

alkalmazása  már  teljesen  meggátolta  a  gélesedést.  A  reakciók  a  foszforsavnál  kisebb 

mértékben  ecetsavval  is  gyorsíthatók  voltak,  míg  kénsav  alkalmazása  minden  esetben  a 

reakcióidő növekedéséhez vezetett.

5.2.1.4 Poliszukcinimid térhálósítása cisztaminnal – Diszulfidhíd tartalmú gélek

Lizines keresztkötéshez hasonlóan logikusan adódna a másik, két aminocsoportot tartalmazó 

aminosav,  a  cisztin  (3.  ábra)  felhasználása  poliszukcinimid  térhálósítására.  Ez  a  vegyület 

azonban a karboxilcsoportok elektronszívó hatása miatt  már enyhe nukleofilek hatására is 

felbomlik (l.  pont, []). Sikerült azonban a polimer keresztkötése cisztaminnal (4. ábra), amely 

mint  a cisztin dekarboxilezett  formája szintén megtalálható az emberi  szervezetben.  Ezzel 

olyan  térhálót  hoztam  létre,  amelyben  a  diszulfidhidak  különleges  tulajdonságokat 

kölcsönöznek  a  gélnek,  ahogyan  ezt  az   pontban  részletesen  kifejtem.  A gélesedési  idő 

körülbelül fél óra volt.

5.2.1.5 A gélesedési idő csökkentése cisztaminnal keresztkötött géleknél

Hasonlóan az   alpontban leírtakhoz,  a cisztaminnal  keresztkötött  gélek gélesedési ideje  is 

csökkenthető volt  foszforsav,  illetve ecetsav alkalmazásával.  A reakcióidő csökentésére az 

amúgy is gyors gélesedés miatt nem volt szükség. A katalizátor hatását a gélesedési időre 

kizárólag a lizin-PSI reakcióval való összehasonlíthatóság miatt vizsgáltam. A függvény (39. 

ábra)  felvételéhez  kis  PSI-koncentrációjú  oldatokat  használtam,  hogy  a  gélesedési  idők 

meghosszabbodjanak és jobban elkülönüljenek.
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39. ábra PSI-CYS gél (WPSI = 6%, ψ = 6) gélesedési ideje az alkalmazott H3PO4 

katalizátor mennyiségének függvényében

5.2.1.6 Cisztaminnal és diaminobutánnal egyidejűleg keresztkötött gélek előállítása 

Az  irodalomban  és  az  alkalmazásokban  fellelhető  gélek  esetén  a  gélek  különböző 

tulajdonságait  általában  alapvetően  az  alaplánc  tulajdonságai  határozzák  meg.  Egyes 

esetekben  a  keresztkötő  molekula  felelős  a  gélek  szabályozható  degradációjáért.  Olyan 

gélekre  azonban  gyakorlatilag  nem  találunk  példát,  ahol  a  duzzadási  tulajdonságokat 

alapvetően  befolyásolja  a  keresztkötő  molekula.  Ezt  sikerült  megoldanom  olyan  gélek 

létrehozásával,  amelyekben  a  térhálósítás  a  diszulfidhidat  tartalmazó  cisztamin  és  a 

diszulfidhidat nem tartalmazó diaminobután egyidejű felhasználásával történik (40/b ábra). 

Az előállított gélek ( alpont) – ugyanúgy, mint a csak cisztaminnal keresztkötött gélek – mind 

kinézetre, mind mechanikai tulajdonságaikban a diaminobutánnal és a lizinnel térhálósított 

gélekhez  voltak  hasonlóak  (40/a  ábra).  Duzzadási  tulajdonságaikat  azonban  jelentősen 

befolyásolta  a  közepesen  erős  bázissal  vagy  redukálószerekkel  bontható  és  az  ezeknek 

ellenálló két térhálósító párhuzamos jelenléte. Így ugyanis a diszulfidhíd hasítása esetén a gél 

nem oldódik fel, hanem a két keresztkötő eredeti arányától függő mértékű duzzadást szenved. 

A keresztkötők  koncentrációjának  megfelelő  beállításával  tehát  előre  meghatározhatjuk  a 

gélek méretének változását (l.  pont).
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40. ábra a)  Cisztaminnal és dibutilaminnal egyidejűleg keresztkötött gél DMF-

ben  duzzasztva.   A keresztkötők  aránya  CYS/DAB  =  7/3,  a  polimer 

koncentrációja a gélben kb. 10%, a térhálósítási arány 6

b) Cisztaminnal és dibutilaminnal egyidejűleg keresztkötött gél sémája. (n, m, 

p, r, s, t polimerizációfokok)

5.2.1.7 Zselatin  és  poliszukcinimid  kémiai  kapcsolásával  létrehozott  gélek  

előállítása

Lizinnel  keresztkötött  gélek receptjét  felhasználva sikerült  egy PSI-ből  és  zselatinból  álló 

kotérhálót  [,  ],  vagyis  két,  különböző  polimer  összekapcsolásával  létrehozott  térhálót 

előállítani.  A duzzadt  kotérháló a  poliszukcinimid-zselatin  gél  (PSI-ZS gél).  A gél  magán 

viseli mindkét polimer egyes tulajdonságait. A PSI-ZS gél tulajdonságai a két polimer gélbeli 

arányával változtathatóak. 

Bár a diaminnal keresztkötött gélek szabadalmában általában a „két vagy több amincsoportot 

tartalmazó”  kifejezés  szerepel,  a  zselatin  amincsoportjainak  inaktivitása  miatt  egyszerű 

összekeveréssel  kémiai  reakció  nem  várható.  Az  így  előállított  gélek  melegítés  hatására 

feloldódnak, tehát a polimerek nem kémiai, csak fizikai térhálót alkotnak. 
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Az előállított  PSI-ZS gélek a korábban ismertetett  gélekhez hasonlóak, de azoknál jobban 

ellenállnak  mechanikai  deformációnak  (41.  ábra).  Még  a  duzzasztószercsere  hatására 

bekövetkező  nagymérvű  duzzadások  esetén  sem  következtek  be  hasadások,  amire  a 

cisztaminnal keresztkötött gélek esetén többször volt példa.

41. ábra PSI-ZS(4)A gélhenger (d = 2 cm) deformációja 1 kg tömegű súly hatására

A 41. ábrán egy henger alakú PSI-ZS gél deformációja látható 1 kg tömegű súly hatására. A 

súly eltávolítása után a gél visszanyerte eredeti formáját.

5.2.1.8 A poliszukcinimid alapú gélek hidrolízise

Bázikus  körülmények  között  az  előállított  poliszukcinimid  géleket  hidrolizálva  monolit 

poliaszparaginsav géleket kapunk. A bázis erősségének növelésével a hidrolízis ideje  – mint 

ahogy  azt  a   alpontban  bemutatom  –  lecsökkenthető,  ugyanakkor  a  gyors  duzzadás 

következtében kialakuló feszültségek repedéseket okozhatnak a  gélben,  ezért  nagy méretű 

gélek  esetén  célszerű  gyenge  bázisok  használata.  Emellett  a  cisztamint  mint  térhálósítót 

tartalmazó géleket a cisztamin bomlékonysága miatt  kizárólag pH 9 alatti  pufferben lehet 

hidrolizálni. 

5.2.1.9 Összefoglalás – Az előállított poliaminosav gélek

Összefoglalva  elmondhatom,  hogy  sikerült  a  poliszukcinimidet  természetes  aminokkal, 

aminosav-származékokkal és zselatinnal térhálósítani. Az így előállított hidrofób térhálókat 

lúgos  közegben  hidrolizálva  természetes  aminokkal,  aminosav-származékokkal,  illetve 

zselatinnal  térhálósított,  hidrofil,  poliaszparaginsav  térhálókat  kaptunk.  A  térhálókat 
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dimetilformamidban,  dimetil-szulfoxidban,  vízben,  illetve  különböző  pH-jú  pufferekben 

duzzasztva  átlátszó,  mechanikai  deformációnak  jól  ellenálló,  monolit  géleket  kaptunk. 

Általam előállított poliaminosav alapú gélek egy-egy típusának különböző méretű és formájú 

változatait mutatom be a 42., 43., 44. és 45. ábrákon.

42.  ábra  PSI-DAB10/10  gél  kiszárított  (bal  oldali),  DMF-ben  duzzasztott 

(középső), és hidrolizált (jobb oldali) formája

43.  ábra PSI-DAB10/10  gél  hidrolízis  után  kiszárított  (bal  oldali),  vízben 

duzzasztott (középső), és DMF-ben duzzasztott (jobb oldali) formája
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44.  ábra  Cisztaminnal  és  diaminobutánnal  egyidejűleg  térhálósított  gélek 

kiszárított, hidrolízis előtti és hidrolízis utáni állapotban

45. ábra  PSI-ZS(6)B gél különböző állapotai.  Balról jobbra a kiszárított gél,  a 

0,25 M KCl-oldatban duzzasztott gél, és a pH = 8 (I = 0,25 M) oldatban 

duzzasztott gél látható

5.2.2 Poliszukcinimid alapú gélek szerkezeti tulajdonságai

5.2.2.1 Gélek keresztkötőszámának meghatározása potenciometrikus titrálással

Gélek egyik legfontosabb, fizikai sajátságait meghatározó tulajdonsága a hálópontsűrűség (l. 

alpont),  ami polimer gélek esetén ideális  esetben megegyezik az alkalmazott  keresztkötők 
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anyagmennyiségével  egy  adott  térfogatban.  A  gyakorlatban  azonban  az  alkalmazott 

keresztkötő molekulák csak egy része az, amelyik mind a két végével egy-egy polimerhez 

kapcsolódva  kémiai  hálópontot  hoz  létre.  Gélek  vizsgálata  során  a  hálópontsűrűség 

megállapításakor  ezt  az  eltérést  nem  veszik  figyelembe,  vagy  a  hálópontsűrűségre 

deformációs  vagy  egyensúlyi  duzzadásfok  mérésekből  ( alpont)  következtetnek.  Ezek  az 

értékek  azonban  minden  esetben  –  akár  nagyságrendekkel  –  nagyobbak,  mint  a  kémiai 

hálópontsűrűség,  azaz  a  kémiailag  keresztkötő  molekulák  anyagmennyisége  egy  adott 

térfogatban.

Doktori  munkám  során  kidolgoztam  egy  olyan  –  potenciometrikus  titráláson  alapuló  – 

eljárást,  amellyel pontosan meghatározható polimer gélek kémiai hálópontsűrűsége.  Ennek 

segítségével  meghatároztam  PASP-DAB  gélekben  a  kémiailag  keresztkötő  diaminobután 

molekulák számát. A módszer lényege a mindkét aminocsoportjával (46. ábra zölddel jelölt 

részei) és a csak egy aminocsoporttal kötő (46. ábra kékkel jelölt részei) molekulák számának 

meghatározása. Ehhez mind a poliaszparaginsav (polimer), mind a poliaszparaginsav gélnek 

felvettem a titrálási görbéjét.

46. ábra PASP-DAB gél sematikus rajza. Látható, hogy a gélben a diaminobután 

molekuláknak  (kékkel  és  zölddel  jelölt  részek)  csak  egy  része  létesít 

kémiai kötést a polimerek között
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A mért adatokat Bjerrum-függvényként (l. Függelék) ábrázolva könnyen nyomon követhető, 

hogy egy adott  pH-n  a  polimer,  illetve  gél  protonálható  csoportjainak  hány százalékához 

kapcsolódik hidrogénion. A 47. ábra alsó (o) görbéjén a poliaszparaginsav potenciometrikus 

titrálásából számított Bjerrum-függvénye látható. Megfigyelhető, hogy lúgos tartomány felől 

a  savas  felé  haladva  pH≈4 körül  megnő a  polimerhez  kötött  hidrogénionok száma.  Ez  a 

potenciometrikus  lépcső  valójában  két,  az  α-  és  β-aszparaginsav  egymáshoz  közeli  pK 

értékeinél  megjelenő  lépcsők  szuperpozíciója.  A  karboxilcsoportok  kölcsönhatásait  első 

közelítésben  elhanyagoló,  látszólagos  disszociációs  állandók:  pKα =  3,32;  pKβ =  4,50  jó 

egyezést mutatnak az irodalmi adatokkal [, ]. 

47.  ábra  A  PASP  (o)  és  a  PASP-DAB  (▲)  gél  Bjerrum-függvénye,  1000 

monomeregységre  vonatkoztatva.  A  jobb  fölső  sarokban  az 

aminocsoportok szempontjából fontos rész kinagyított változata látható

A  poliaszparaginsav  gél  titrálási  görbéjén  (47.  ábra  felső  (▲)  görbéje)  pH≈9  körüli 

tartományban még egy lépcső figyelhető meg, ami szabad amincsoportok jelenlétére utal az 

oldatban.  Az  ez  alapján  megállapított  pK =  9,5  érték  nagyfokú  egyezést  mutat  a  DAB 

mikroszkopikus savi disszociációs állandójának értékével, amely irodalmi makroállandók [, ] 

alapján  pk =  9.44 +  log 2  = 9.74  [].  Ez  egyértelműen bizonyítja  azt  a  feltevést,  hogy a 

keresztkötőként alkalmazott diaminok egy része csak az egyik aminocsoportjával kötődik a 
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polimerekhez.  A szabadon  maradt  csoportok  protonálódása  okozza  a  lúgos  tartományban 

jelentkező lépcsőt. A lépcső magasságából megállapítható a csak egy aminocsoportjukkal kötő 

diaminobután molekulák száma.

A 47. ábra felső görbéjéről leolvasható, hogy az aminocsoportokhoz tartozó lépcső platója nH 

= 75-nél található. Ez azt jelenti, hogy minden ezer monomeregységre 75 aminocsoport jut a 

gélben.  A gél  előállítása  során  a  diaminobután  anyagmennyisége  pontosan  tizede  volt  az 

aszparaginsavénak.  Mivel  feltételezhető,  hogy  a  reagálatlan,  két  szabad  aminocsoporttal 

rendelkező  diamin  molekulák  száma  elhanyagolható  a  gélben  (l.   pont),  a  térháló  1000 

aszparaginsav egységére 100 diaminobután molekula jut. Ebből, mint az a potenciometrikus 

mérésekből  kiderült,  mintegy  75  a  gélesítés  után  is  protonálható,  tehát  csak  egyik 

aminocsoportjával kapcsolódik a gélhez. Mindezekből megállapíthatjuk, hogy az alkalmazott 

keresztkötőknek csak 25±5%-a köt mindkét aminocsoportjával egy-egy polimerhez, tehát a 

kémiai hálópontsűrűség a sztöchiometriailag számítottnak csak körülbelül a negyede. 

5.2.2.2 Poliszukcinimid gélek rugalmassága

Az  egyik  leggyakrabban  alkalmazott  módszer  anyagok  szerkezetének  felderítésére  a 

deformáció  hatására  bekövetkező  változások  vizsgálata,  az  anyagban  ébredő  feszültségek 

megállapítása.  Gélek  esetén  ezzel  eldönthető,  hogy  a  vizsgált  anyag  valóban  a  polimer 

térhálókra jellemző tulajdonságokkal rendelkezik-e. Emellett következtetéseket vonhatunk le 

a  gél  hálópontsűrűségére  is.  Ezért  INSTRON  5543  egyoszlopos  mechanikai  tesztelővel 

mértem, hogyan függ egyirányú összenyomás esetén az általam előállított gélek σ nominális 

feszültsége a λ deformációs aránytól.

Neo-Hook-törvénynek megfelelő viselkedés

Különböző  gélek  vizsgálatának  eredményét  mutatja  a  48.  ábra,  ahol  a  gélek  nominális 

feszültségét ábrázoltam D = (λ - λ-2) függvényében. 
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48. ábra Különbözőképpen térhálósított poliszukcinimid gélek σ – D függvénye

A 48. ábrán megfigyelhető, hogy a σ – D függvények képe egyenes, tehát a gélek σ nominális 

feszültsége  egyirányú  összenyomás  esetén  a  (37) egyenletben  bemutatott  neo-Hook- 

törvénynek megfelelően függ a λ deformációs aránytól (l.  alpont és []). Ebből megállapítható, 

hogy  a  vizsgált  poliszukcinimid  gélek  az  ideális  polimer  térháló  mechanikai  viselkedését 

mutatják.

Poliszukcinimid gélek rugalmassági modulusza

A mért  σ –  D függvényekből  megállapítható  a  gélek  rugalmassági  modulusza,  amely  az 

egyenesek meredekségével azonos. Ez az adat önmagában is fontos információkkal szolgál, 

mivel  ismeretében következtethetünk a  gélek  hálópontsűrűségére  (l.   alpont,  (37) és  (38) 

egyenlet) Ezért az általam előállított minden géltípus esetén megmértem a gélek rugalmassági 

moduluszát, majd vizsgáltam ezek egymáshoz képesti viszonyát. 

Természetes  aminokkal  térhálósított  poliszukcinimid  gélek  rugalmassági  moduluszát 

ábrázoltam  a  49.  ábrán  a  keresztkötő  egyensúlyi  koncentrációjának  függvényében.  Ezen 
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keresztkötők összehasonlítása azért érdekes, mert míg a putrescinben kettő, a spermidinben 

három, a sperminben pedig négy amincsoport található, így rendre két, három, illetve négy 

polimerrel is képesek lehetnének kémiai kötés kialakítására.

49. ábra  PSI gélek rugalmassági modulusza a keresztkötő molekula egyensúlyi 

koncentrációjának függvényében. Az egyenes szemvezetőnek szolgál

A 49. ábrán megfigyelhető, hogy a mért pontok egy egyenes körül szórnak: a keresztkötő 

molekulák  egyensúlyi  koncentrációjának  növelése  azok  anyagi  minőségétől  függetlenül  a 

rugalmassági  modulusz növekedését  vonja  maga után.  Ebből  a  (38) egyenlet  alapján arra 

következtethetünk, hogy az amincsoportok növelése a keresztkötő molekulákon nem növeli a 

hálópontok számát. Ennek oka lehet az, hogy a szekunder aminok a primer aminoknál sokkal 

kisebb mértékben bontják fel a szukcinimidgyűrűket – például a funkcionalizált polimereken 

az  NMR-mérések  nem  mutatták  ki  az  egyébként  nagy  koncentrációban  alkalmazott 

dibutilamint  –,  vagy  az,  hogy  az  egymáshoz  közeli  keresztkötések  egy  hálópontként 

viselkednek. 
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Diaminobutánnal és cisztaminnal egyidejűleg keresztkötött poliszukcinimid gélek rugalmassá-

gi moduluszát is összehasonlítottam. Ezek értéke 47 és 55 kPa között szórt és független volt a 

kétféle térhálósító egymáshoz képesti arányától. Ez arra utal, hogy a hálópontsűrűség függet-

len a kétféle térhálósító egymáshoz képesti arányától. Ennek jelentőségére az  alpontban még 

visszatérek.

Poliszukcinimid és zselatin összekapcsolásával létrehozott gélek rugalmassági moduluszai 2,5 

és 7,3 kPa közé estek, és állandó zselatinkoncentráció mellett a PSI arányának csökkentésével 

csökkentek.  Ennek  megállapítása  nagyban  segítette  a  későbbi  vizsgálatok  eredményeinek 

értelmezését (l.  alpont).

Általánosságban elmondhatjuk, hogy az előállított poliszukcinimid gélek a polimer gélekre 

jellemző  deformációs  viselkedést  mutattak.  Rugalmassági  moduluszuk  független  volt  a 

térhálósító molekula minőségétől, és lineárisan függött annak egyensúlyi koncentrációjától. 

Zselatinnal térhálósított gélek esetén ezt az összehasonlítást nem tudtuk megtenni, hiszen a 

zselatin maga is polimer. Fontos megjegyeznünk azonban, hogy a zselatin/poliszukcinimid 

arány növekedése a gélben növelte a rugalmassági moduluszt. 

5.2.2.3 PSI  és  PASP  gélek  duzzadáskinetikája,  relaxációs  idő  és  kooperatív  

diffúzióállandó meghatározása

Polimer gélek fizikai tulajdonságaira lehet következtetni duzzadásfokuk időbeli változásából a 

külső  paraméterek  megváltozása  esetén.  Ezen  duzzadáskinetikai  vizsgálatok  különösen 

fontosak a szabályozott hatóanyag-leadás területén, ahol ezek segítségével lehet megállapítani 

az  alkalmazandó  gélméretet  és  formát  optimális  kioldódási  kinetika  eléréséhez.  Emellett, 

mivel  esetemben  a  gélek  előállításának  első  lépéseként  DMF-ben,  illetve  DMSO-ban 

duzzasztott  poliszukcinimid  géleket  kaptam,  fontos  volt  annak  megállapítása  is,  milyen 

kinetikával lehet ezen duzzasztószereket vizes pufferre cserélni, illetve milyen hatással van 

erre a gélek hidrolízise. Ezért 2-3 milliméter átmérőjű, dimetilformamiddal duzzasztott PSI-

DAB  és  PASP-DAB  gélgömböket  különböző  pH-jú  pufferekbe  helyezve  vizsgáltam  a 

gömbök átmérőjének időbeli változását. A mért adatok az 50. és 51. ábrán láthatók.

87



50. ábra PSI alapú gélek hidrolízisének és duzzadásának kinetikája pH = 8 (a) és pH = 14 (b) 

pufferekben. A kis ábrák a jobb megértést segítő, logaritmikus ábrázolást mutatják

51. ábra PASP alapú gélek duzzadásának kinetikája pH = 8 (a) és pH = 14 (b) pufferekben. A 

kis ábrák a jobb megértést segítő, logaritmikus ábrázolást mutatják

Az  50/a ábrán megfigyelhető, hogy a DMF-ben keresztkötött PSI gélt vízbe helyezve a gél 

szinerizál, és tömegének mintegy 50%-át elveszti. Ennek oka az, hogy a DMF lecserélődik 

vízre, ami rossz oldószere a hidrolizálatlan polimernek. A hidrolízis előrehaladtával a polimer 

térhálón karboxilcsoportok keletkeznek. A hidrolízis első szakaszában ezek mennyisége nem 

elég nagy ahhoz, hogy a gél és az oldószer közötti kölcsönhatásokat jelentősen befolyásolja. 

Mintegy másfél óra elteltével azonban már az imidgyűrűk nagy része felnyílik, így az addig 

hidrofób térháló hidrofillé válik, a gél gyors duzzadásnak indul. 
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Ez a folyamat szemmel is követhető. A gél a beáramló víz hatására kialakuló mikrofázis-

szeparáció következtében opálossá válik. Körülbelül 20 perc elteltével a gél a felülete felől 

mag-héj szerkezet szerűen kezd kitisztulni (52. ábra). A gél „magja” folyamatosan csökken, 

végül eltűnik. 

52. ábra Poliszukcinimid gélgömb duzzadása bázikus közegben

1 M-os NaOH oldatban (50/b ábra) a PSI alapú gélek gyors duzzadása indul meg, ebben az 

esetben a hidrolízis és a duzzadás nem elkülöníthető folyamatok. A gyűrűk felnyílása mintegy 

15 perc alatt  lezajlik.  Körülbelül  2,5  óra  elteltével  a  térháló bomlása lesz a  meghatározó 

folyamat, amelynek következtében a polimer térháló 18 óra alatt teljesen feloldódik. 

A duzzadás  folyamatának  jobb  megismeréséhez  a  poliaszparaginsav  gélek  duzzadását  is 

tanulmányoztam  (51.  ábra).  Ebben  az  esetben  a  duzzadás  során  kémiai  folyamat  nem 

játszódik  le.  A gélgömböket  először  erősen  savas  közegbe  helyeztem.  Ekkor  a  protonált 

polimer rossz oldhatósága következtében a gélek szinerizáltak, és mikrofázis-szeparáció jött 

létre a víz és a polimer között. Így a gél opálos lett. Az átlátszatlan, szinerizált gélt bázikus 

oldatba helyezve a felület felől megfigyelhető volt a diffúziós front [].  Hasonló jelenséget 

figyelt meg kutatócsoportunk korábban poli(vinilacetát) gélek esetében [, ].

A duzzadási  kinetikát  a   fejezetben  bemutatott,  Tanaka  és  munkatársai  által  kidolgozott 

módszerrel analizáltam [, ]. Bár az általuk kidolgozott modellt neutrális gélekre fejlesztették 

ki,  az  ábrázolt  értékekből  láthatóan  alkalmazható  töltéssel  rendelkező  gélek  kooperatív 

diffúzióállandójának meghatározására  is.  Ezt  bizonyítja  az  53.  ábra,  amelyen a  duzzadási 

függvény  Tanaka  által  javasolt  [,  ]  ábrázolásmódja  látható.  A mérési  pontokra  illesztett 

egyenesből a relaxációs idő és a diffúzióállandó meghatározható. A különböző oldatokban 

89



mért duzzadási kinetikákból számított értékeket a  6. táblázat tartalmazza. pH = 8 esetén a 

hidrolízis  és  a  duzzadás  konszekutivitása  miatt  látszólag  B1  >  1,  ezért  a  kooperatív 

diffúzióállandó nem számítható.

53. ábra A Li és Tanaka által javasolt transzformált duzzadási függvény (pH = 8, 

PASP), melyből látható, hogy a polielektrolit gélek a neutrális gélekhez 

hasonló viselkedést mutatnak

Minták / oldatok d0/mm d∞/mm B1 R 1α τ / s cD /( 2 /cm s ) 

PSI / pH=14 1,8 2,1* 0,74 0,28 2,8 176 8,0 ٠10-6

PASP / pH=14 3,8 4,4* 0,88 0,53 2,0 75 1,6 ٠10-4

PSI / pH=8 1,6 2,7 n.e**. n.e. ** n.e**. 16000 n.e. **

PASP / pH=8 1,5 2,6 0,82 0,41 2,6 18000 1,4 ٠10-7

6.  táblázat  A különböző  folyamatok  Tanaka  modellből  [,  ]  számított  relaxációs  ideje  és 

diffúzióállandója. *A polimerek oldódása előtti adat. **Nem adható meg a mérések alapján.

A különböző relaxációs idők és deformációs állandók abból adódnak, hogy PSI gélek esetén a 

kinetika  a  hidrolízis  és  a  duzzadás  folyamatának  együttese.  A duzzadást  mindig  csak  a 

hidrolizált szukcinimidgyűrűk okozhatják. Ugyanakkor a gélen belül egyszerre vannak jelen a 
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már felnyílt, duzzadást segítő és a még zárt, hidrofób gyűrűk. PH = 8 esetén a hidrolízis ideje 

jóval kisebb a duzzadás teljes idejénél, így a relaxációs időt, amely a Tanaka-féle ábrázolás 

meredekségéből  számítható,  gyakorlatilag  a  duzzadás  folyamata  határozza  meg.  pH =  14 

esetén a duzzadás sokkal gyorsabb, ezért a két folyamat nem elkülöníthető, a hidrolízis mint 

időveszteség  jelentkezik,  ami  gyakorlatilag  a  relaxációs  idő  növekedését  és  a  kooperatív 

diffúzióállandó csökkenését okozza. Szemléletesen úgy lehet értelmezni a folyamatot, hogy a 

duzzadást lassítja a hidrolízis.

5.2.2.4 Poliaszparaginsav gélek egyensúlyi duzzadásfokának pH-függése

Fontos, a polimer gélekre jellemző tulajdonságok állapíthatók meg a poliaszparaginsav gélek 

egyensúlyi  duzzadásfokának  tanulmányozásából  is.  A  poliaszparaginsav  gél 

monomeregységenként egy disszociációra képes karboxilcsoportot tartalmaz. Amíg a közeg 

pH-ja a karboxilcsoportok pK értékei (pKα = 3,32; pKβ = 4,50 l.  alpont) alatt van, a polimer 

láncok  töltetlenek,  hidrofóbok,  a  gél  duzzadásfoka  kicsi.  Amint  a  pH  a  pK érték  fölé 

emelkedik,  a  karboxilcsoportok  deprotonálódnak,  a  polimer  láncok  hidrofilitása  a  gél 

duzzadásfokának ugrásszerű növekedését okozza. Ez látható az 54. ábrán diaminobutánnal és 

cisztaminnal  keresztkötött  gélekre.  Hasonló  jellegű  görbét  kaptunk  lizinnel  keresztkötött 

gélek esetében is.

54.  ábra  PASP-XCYS-DAB  gélek  egyensúlyi  duzzadásfoka  a  pH  függvényében.  (X  a 

cisztamin  keresztkötők  anyagmennyiségének  százalékos  aránya  az  összes  keresztkötő 

molekulához képest.) A jobb oldali ábrán a csak diaminobutánnal térhálósított (PASP-DAB) 

gél görbéje látható

Az  54.  ábrán diaminobutánnal és cisztaminnal térhálósított  gélek egyensúlyi duzzadásfoka 

látható a  pH függvényében.  A gélekben az összes  keresztkötő molekula  és  a  monomerek 
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számának aránya minden esetben 6, míg a keresztkötők egymáshoz képesti aránya változik 

Látható,  hogy  a  duzzadásfok  ugrásszerűen  megnő  az  aszparaginsav  pK értékei  körül, 

függetlenül a keresztkötők minőségétől. 

Az  ábrázolt  pontokra  elméletileg  számított  görbéket  illesztettem,  amelyekből  a  gélek 

szerkezetére  vonatkozó  információkhoz  juthatunk.  Mivel  az  irodalomban  leírt  számos,  a 

környezeti paraméterek és a gélek fizikai és kémiai tulajdonságai közötti kapcsolatokat leíró 

elmélet [,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ] csak bizonyos feltételek – adott pH és ionerősség mellett – képes az 

összefüggéseket  megállapítani,  a  Lisa  Brannon-Peppas  és  Nikolaus  Peppas  által  közölt 

levezetés  []  továbbvitelével  saját  elméletet  dolgoztam  ki.  Az  így  kapott  összefüggés 

tetszőleges  sókoncentráció  és  pH  mellett  alkalmazható  a  polimer  gélek  egyensúlyi 

duzzadásfokának kiszámítására.  Ezt  igazolja  az  54.  ábra görbéinek jó  illeszkedése a  mért 

pontokra. Az elmélet levezetését mutatom be a következő alpontban.

5.2.2.5 Elméleti levezetés gélek egyensúlyi duzzadásfokának pH-függésére

A gél–víz rendszer egyensúlyának feltétele a víz µ1 kémiai potenciáljának egyenlősége a gélen 

belül (g) és kívül (s). Környezetével egyensúlyban levő gélre tehát felírhatjuk a következő 

egyenlőséget:

.,1,1 gs µµ =  (39)

Mivel a víz standard kémiai potenciálja mindkét fázisban ugyanaz, felírhatjuk a 

gs ,1,1 µµ ∆=∆ (40)

összefüggést, ahol ∆µ1 = µ1- µ1
0. 

A víz gélen belüli kémiai potenciáljának megváltozása a monomerek és a víz keveredéséből 

adódó  elegyedési  ( mix
g,1µ∆ ),  a  térháló  rugalmasságából  származó  elasztikus  ( elastic

g,1µ∆ )  és  a 

szabadon mozgó ionok jelenlétéből következő ionos járulékból ( ion
g,1µ∆ ) adódik össze. A gélen 

kívül a  víz  kémiai  potenciáljának megváltozása kizárólag az ionok megjelenéséből  adódó 

koncentrációcsökkenés következménye. Ezek figyelembevételével írhatjuk, hogy: 

ion
g

elastic
g

mix
gs ,1,1,1,1 µµµµ ∆+∆+∆=∆ ion

 vagy 
elastic

g
mix

g
ion

gs ,1,1,1,1 µµµµ ∆+∆=∆−∆ ion

. (41)
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Az elegyedési tag a következő alakban írható fel []: 

],)1[ln( 2
222,1 χ φφφµ ++−=∆ RTmix

g (42)

ahol  φ2 a polimer térfogattörtje a gélben,  χ a Flory–Huggins kölcsönhatási paraméter,  R az 

egyetemes gázállandó, T az abszolút hőmérséklet. 

Az elasztikus tag a gumirugalmasság statisztikus elméletéből vezethető le. A Flory–Rehner-

összefüggést alkalmazva []: 

)( 2
3/1

2
3/2

01
*

,1 φφνµ BAqRTVelastic
g −=∆ (43)

q0 a  memóriatag,  ν* a  kiszárított  gél  egységnyi  térfogatában a  hálópontok  száma mólban 

kifejezve.  V1 az  oldószer parciális  moláris  térfogata,  A és  B modellparaméterek.  A Flory–

Rehner-elmélet szerint A = 1; B = ½.

Neutrális  gélek  esetén  a  keveredési  és  elasztikus  tagok  ellentétes  előjelű  egyenlősége  az 

egyensúly feltétele. Töltések megjelenése a térhálón az egyensúlyt megváltoztatja. Bár – a 

térhálón megjelenő töltések Debye-hossznál lényegesen nagyobb távolsága miatt – a töltött 

gélt a töltések megjelenése után is egy olyan tároló közegnek tekinthetjük, amelynek falán a 

víz  és  az  ionok  szabadon  áramolhatnak,  az  elektroneutralitás  következtében  megjelenő 

ellenionok a szabadon mozgó töltések (és így a víz) koncentrációjának különbségét okozzák a 

gélen belül és kívül. Ebből következően a víz gélen belüli kémiaipotenciál-változásának a 

koncentrációcsökkenéséből  adódó  „ionos  járuléka”  polielektrolit  gélek  esetén  eltér  az 

oldatbeli kémiaipotenciál-változástól. 

A víz oldatbeli kémiaipotenciál-változása a következő képlettel számítható:

ss
ion

s aRT ,1
0
1,1,1 ln=−=∆ µµµ . (44)

Híg  oldatok  esetén  az  oldószer  aktivitását  helyettesíthetjük  a  móltörttel,  és  emellett 

alkalmazhatjuk az ln(1 – x) = -x közelítést is:

∑∑ −=−==∆
ionösszes

j
j

ionösszes

j
js

ion
s xRTxRTxRT )1ln(ln ,1,1µ (45)
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Rácsmodell-közelítést alkalmazva, amelyben feltételezzük, hogy a különböző molekulák  V1 

parciális moláris térfogata megegyezik, a fenti egyenlet a következő formába hozható:

∑∑∑∑ −≅−=−=−=∆
ionösszes

j
sj

ionösszes

j
sj

ionösszes

j
sj

ionösszes

j
sj

ion
s cRTVn

nV
RTVn

n
RTxRT ,1,

1

1
,,,1µ (46)

ahol n a molekulák anyagmennyisége, V = nV1 a térfogat. Ugyanezekkel a közelítésekkel élve 

a kémiai potenciál a gélben:

∑−≅=∆
ionösszes

j
gjg

ion
g cRTVaRT ,1,1,1 lnµ . (47)

A két egyenletet kivonva egymásból:

∑ −−=∆−∆
ionösszes

j
gjsj

ionion
s ccRTV

g
)( ,,1,1 ,1

µµ (48)

),( ,,,,1,1 ,1 ssgg
ionion

s ccccRTV
g −+−+ −−+=∆−∆ µµ (49)

ahol  c+,g és  c-,g a  gélen  belüli,  míg  c+,s és  c-,s az  oldatbeli  pozitív  és  negatív  ionok 

koncentrációja. Az általam vizsgált gélek anionos, karboxilátcsoportot tartalmazó gélek. Az 

alkalmazott  oldatok  egyszeres  töltésű  ionokat  tartalmaznak.  Ezért  a  levezetést  ezekre  az 

esetekre korlátozom. A gélen kívül az oldat nagy térfogata következtében feltételezhetjük, 

hogy az anionok és kationok koncentrációja megegyezik a bemérési ionkoncentrációval: 

c+,s = c-,s = cs. (50)

A gélen  belül  a  szabadon  mozgó  kationok  száma  nagyobb  a  szabadon  mozgó  anionok 

számánál.  Ez  a  töltéstöbblet  a  polimerhez  kötött  karboxilátcsoportokból  adódik,  amelyek 

koncentrációja a monomerkoncentráció és az i ionizációs fok szorzata. A szabad negatív ionok 

koncentrációja  és  a  szabad  pozitív  ionok  koncentrációja  között  a  gélben  tehát  fennáll  a 

következő egyenlőség:

c+,g = c-,g + icm, (51)

ahol cm a disszociációra képes csoportokkal rendelkező monomerek koncentrációja, amely az 

általam vizsgált gélek esetén megegyezik a monomerek koncentrációjával, c2-vel. Így a (49) 

egyenlet a következőképpen alakul:
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)22( ,1,1 ,1 sgm
ionion

s ccicRTV
g

−+=∆−∆ −µµ . (52)

Ugyanakkor  egyensúlyban  a  szabadon  mozgó  töltések  kémiai  potenciáljának  is  meg  kell 

egyeznie a gélen belül és kívül:

µ+,g + µ-, g = µ+,s + µ-,s (53)

RTlna+,g + RTlna-,g = RTlna+,s + RTlna-,s (54)

RTln(a+,g · a-,g) = RTln(a+,s · a-,s) (55)

a+,g · a-,g = a+,s · a-,s (56)

( ) ( ),,,
2
,,,

2
, sssggg cccc −+±−+± ⋅⋅=⋅⋅ γγ (57)

ahol γ±,g és γ±,s a közepes aktivitási koefficiensek a gélen belül és az oldatban. Híg oldatokban 

feltételezhetjük γ±,g és γ±,s egyenlőségét. Így a fenti egyenlet egyszerűsíthető:

c+,g · c-,g = c+,s · c-,s. (58)

Behelyettesítve az (50) és (51) egyenlőségeket

(c-,g + icm) · c-,g = cs
2 (59)

A Brannon-Peppas–Peppas-modell  ettől  a  ponttól  kezdve  a  koncentrációkra  nézve  olyan 

közelítésekkel él, amelyek következtében a végső egyenlet csak egy kisebb pH tartományban 

lenne alkalmazható. Ezért a továbbiakban eltértem az eredeti modelltől.

Az (59) egyenletet átalakítva

02
,

2
, =−⋅+ −− sgmg ccicc . (60)

Ebből a másodfokú egyenletek megoldóképletével a fizikailag értelmezhető (pozitív) tag

2
4)( 22

,
smm

g

cicic
c

++−
=−

. (61)

Ezt behelyettesítve az (52) egyenletbe
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)24)(( 22
1,1 ,1 ssm

ionion
s ccicRTV

g
−+=∆−∆ µµ (62)

)24)(( 22
1,1 ,1 ssm

ionion
s ccicRTV

g
−+=∆−∆ µµ

(63)

Az általam használt gélrendszerek esetében cm = c2 = φ2/V2 = φ2/(M2/ρ) = ρφ2/M2, ahol M2 a 

monomeregységek tömege, ρ a polimer s r sége. Ezt behelyettesítveű ű

)24)/(( 22
221,1,1 ss

ion
g

ion
s ccMiRTV −+=∆−∆ ρ φµµ (64)

adódik. Az egyensúly feltételeit megkapjuk, ha (42), (43) és (64) egyenleteket beírjuk a (41) 

egyenletbe:

[ ] )()1ln()24)/(( 2
3/1

2
3/2

01
*2

222
22

221 φφνχ φφφρ φ BAqRTVRTccMiRTV ss −+++−=−+ (65)

)()1ln()24)/(( 2
3/1

2
3/2

01
*2

222
22

221 φφνχ φφφρ φ BAqVccMiV ss −+++−=−+   (66)

Az egyenletet átrendezve

22

22
2

2
3/1

2
3/2

0
*

1

2
222 42)()1ln(

φρ
φφνχ φφφ MccBAq

V
i ss












−





+−+

++−
= −  (67)

összefüggéshez  jutunk.  Az  egyes  monomeregységek  független  disszociációja  esetén  a 

disszociációfok az 

β

β
α

α

α
α K

K
x

K
Kxi

+
−+

+
= ++ ]H[

)1(
]H[

(68)

képlettel  számítható,  ahol  xα az  α-val jelölt  disszociálódásra  képes  csoportok  aránya  az 

összeshez képest, míg  Kα és  Kβ disszociációállandók. Poliaszparaginsav esetén azonban – a 

Borkovec  és  kutatócsoportja  által  polialmasavra  közölt  mérésekhez  hasonlóan  []  –  nem 

feltételezhetjük, hogy az  α- és  β-karboxilcsoportok függetlenek egymástól. Ezért az i - pH 

függvény pontjait a potenciometriás mérések alapján felrajzolt Bejrrum-függvény ( alpont, 47. 

ábra) felhasználásával számítottuk ki:
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,1
COOH

H

n
ni −= (69)

ahol  nH  a polimerhez kötött  protonok,  nCOOH  az összes karboxilcsoport anyagmennyisége a 

gélben.  A potenciometrikusan  számított  i  –  pH adatokat  beírva  a  (68) függvény  invertált 

formájába megkapjuk a φ2 – pH függvényt, ahol φ2 az egyensúlyi duzzadásfok reciproka. Az 

ennek megfelelő görbéket ábrázoltam az 54. ábrán. Látható, hogy a görbék jól illeszkednek a 

mért pontokra.

Az egyenlet többi paramétere: q0 ≈ 7 a vizsgált gél kiindulási duzzadásfoka, V1 = 18 cm3/mol 

az oldószer (víz) moláris térfogata, cs = 0,25 M az ionok koncentrációja az oldatban, A = 1 és 

B = ½ a Flory–Rehner-elmélet alapján. 

5.2.2.6 A hálópontsűrűség  és  a  Flory  -  Huggins  kölcsönhatási  paraméter  

meghatározása

Az  előző  pontban  levezetett  elmélet  lehetőséget  ad  arra,  hogy  a  mért  és  az  54.  ábrán 

bemutatott adatokból meghatározzuk a hálópontsűrűséget és a Flory–Huggins kölcsönhatási 

paramétert.  Ehhez  a  (66) egyenletet  kissé  átalakítottam,  és  a  térfogati  törtet  a  Q2 = 1/φ2 

duzzadásfokkal helyettesítettem:

)(
)1ln()24/)/((

2
3/5

2
3/2

01
*

2
2

1
2

1
2

22
2

2
21 BQQAqV

Q
QQccMQiV ss −+=

−−−−+
−

−−

νχ
ρ

. (70)

Látható, hogy megfelel  összevonásokat alkalmazva, és aző

2 2 2
2 1 2 2 2 2( ( / ) 4 2 ) ln(1 )s sY V i M c cφ ρ φ φ φ−  ů= + − − − − ű (71)

2/3 5/3 1
1 0 2 2( )X V Aq Bφ φ− − −= − (72)

jelöléseket bevezetve a

χν +⋅= XY * (73)

linearizált egyenlethez jutunk, amelyb l ő χ és ν* könnyen számítható mint az illesztett egyenes 

tengelymetszete és meredeksége.
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Ezt  a  linearizációt  alkalmaztam  az  54.  ábrán  bemutatott,  különböz  pH-kon  mértő  

duzzadásfokadatokra. A kapott függvényeket mutatja az 55. ábra.

55.  ábra  PASP-XCYS-DAB  gélek  különböző  pH-kon  mért  egyensúlyi 

duzzadásfokából linearizált függvények. A jobb oldali ábra a PASP-DAB 

gélre vonatkozó adatokat mutatja

Az ábrán megfigyelhető, hogy az adatok egy adott gél esetén egy egyenes körül szórnak. Ez is 

bizonyítja  az  elmélet  alkalmazhatóságát  a  gélekre.  Az  egyenesek  meredeksége  ν*,  míg  a 

függvény tengelymetszete χ paraméter értékét adja meg. Ezeket az adatokat a 7. táblázatban 

foglaltam össze. A táblázatban feltüntetett szórásadatok az egyenesek körüli szórást mutatják. 

Az egész mérés hibája a feltüntetett értékeknél nagyobb.

Gél Χ ν* / (mmol•cm-3)

PASP-100CYS-DAB 0,79 ± 0,04 8,9 ± 0,3
PASP-80CYS-DAB 0,73 ± 0,06 8,8 ± 0,3
PASP-60CYS-DAB 0,72 ± 0,05 9,1 ± 0,3
PASP-40CYS-DAB 0,64 ± 0,04 9,5 ± 0,2
PASP-20CYS-DAB 0,58 ± 0,04 9,9 ± 0,2
PASP-0CYS-DAB 0,48 ± 0,04 10,4 ± 0,2

7. táblázat A görbékből megállapított χ és ν* paraméterek értékei

A  7.  táblázatból megfigyelhetjük, hogy a hálópontsűrűség a különböző géleknél egy adott 

érték  körül  szór,  míg  a  Flory—Huggins-paraméter,  bár  szintén  nem  jelentős  mértékben, 

szignifikáns csökkenést mutat a diaminobután koncentrációjának növekedésével. Ennek oka 
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lehet  az,  hogy a  nagy cisztamintartalmú gélek  diszulfidcsoport-koncentrációja  elegendően 

nagy ahhoz, hogy megváltoztassa a polimer és a víz között fellépő kölcsönhatásokat. 

A mért értékekből megállapíthatjuk, hogy az egyes gélek hálópontsűrűsége (beleértve a fizikai 

és  kémiai  hálópontokat  is)  jó  közelítéssel  megegyezik.  Ezt  erősítik  meg  a  deformációs 

mérések eredményei is ( alpont). Mivel a bemért keresztkötő molekulák összes koncentrációja 

is azonos volt,  a hálópontsűrűségek egyenlősége azt jelenti,  hogy a keresztkötők aránya a 

gélben megegyezik a bemérési arányukkal. Ez a redukcióval előidézett duzzadásfok-változás 

tervezhetősége miatt volt fontos.

5.2.2.7 Poliszukcinimid  és  zselatin  összekapcsolásával  előállított  gélek 

duzzadásfokának függése az összetételtől

A zselatin és poliszukcinimid kémiai összekapcsolásával kapott PSI-ZS gélek különlegessége, 

hogy duzzadási tulajdonságaik nagymértékben függnek az alkalmazott polimerek egymáshoz 

képesti arányától. Különböző összetételű PSI-ZS géleket pH = 3, illetve egy másik kísérletben 

pH = 8 pufferekbe helyeztem. A gélek abszolút duzzadásfoka az összetétel függvényében az 

56. ábrán látható.

56.  ábra  Zselatinra  10%-os  gélek  (PSI-ZS(X)B,  ahol  X  a  zselatin/PSI 

tömegarány, tehát balról jobbra csökken a gélek PSI-tartalma) abszolút 

duzzadásfoka pH = 3 oldatban (bal oldali ábra) és pH = 8 oldatban (jobb 

oldali ábra)
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Az ábrákon megfigyelhető, hogy pH = 3 oldatban a gélek duzzadásfoka annál kisebb, minél 

több PSI-t tartalmaznak, míg pH = 8 oldatban a duzzadásfoknak nincs ennyire egyértelmű 

függése  az  összetételtől.  A duzzadásfok  kétféle  változása  az  összetétellel  két,  egyszerre 

jelentkező hatás szuperpozíciójával értelmezhető: a monomerek oldhatóságának növekedése a 

duzzasztószerben  az  egyensúlyi  duzzadásfok  növekedését,  a  térháló  rugalmasságának 

növekedése az egyensúlyi duzzadásfok csökkenését okozza (l.  pont). 

A géleket pH = 3 oldatban duzzasztva a szukcinimidgyűrűk felnyílatlan, hidrofób állapotban 

vannak jelen a gélekben, így a növekvő PSI-tartalom a vízben való oldhatóságot csökkenti. 

Ugyanakkor, mint azt a gélek rugalmasságának mérésekor (az  alpontban) megállapítottam, a 

PSI-tartalom növekedése  növeli  a  gélek  rugalmasságát.  Tehát  ebben  az  esetben  a  térháló 

oldhatósága nő, a térháló rugalmassága pedig csökken a zselatin arányának növekedésével. A 

két hatás egymást erősíti,  így a gélek egyensúlyi duzzadásfoka annál nagyobb lesz, minél 

nagyobb a zselatin százalékos aránya a gélben, ahogy ez az 56. ábrán látható. 

A  géleket  pH  =  8  oldatba  helyezve  a  szukcinimidgyűrűk  felnyílnak,  PASP-ZS  gélek 

keletkeznek.  Mivel  a  poliaszparaginsav  sokkal  jobban oldódik  vízben,  mint  a  nagyszámú 

hidrofób  mellékcsoporttal  rendelkező  monomert  (glicint,  alanint,  fenilalanint)  tartalmazó 

zselatin,  a  zselatin  arányának  –  a  térháló  rugalmasságát  csökkentő  –  növekedése  itt  az 

oldhatóság csökkenésével jár. A két hatás tehát egymással ellentétes, a duzzadásfok változása 

az összetétellel a hatások relatív nagyságától függ (56. ábra).

5.2.2.8 A PSI-ZS gélek duzzadásfokának változása a hőmérséklettel

Mivel  a  PSI-ZS  gélek  nagy  mennyiségben  tartalmaznak  zselatint,  felmerült  annak  a 

lehetősége,  hogy  a  fizikai  zselatingélekhez  hasonlóan  duzzadásfokuk  a  hőmérséklettől  is 

függeni  fog.  Ezért  megvizsgáltam  a  gélek  egyensúlyi  duzzadásfokának  változását  a 

hőmérséklettel.  Az  57.  ábrából  látható,  hogy  a  gélek  duzzadásfoka  nem  változott  a 

hőmérséklettel.  Ennek oka valószínűleg az, hogy a kémiai hálópontok nagy sűrűsége nem 

engedte a hármas hélix szerkezetű fizikai hálópontok kialakulását, így nem alakulhattak ki az 

1. ábrán bemutatott fizikai-kémiai vagy kémiai-fizikai gélek.
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57.  ábra  PSI-ZS(4)B  gél  és  PASP-ZS(4)B  gél  egyensúlyi  duzzadásfokának 

hőmérséklet-függése

5.2.3 Poliszukcinimid alapú gélek intelligens tulajdonságai

Kutatásom elsődleges célja olyan, úgynevezett intelligens polimer gélek előállítása volt [], 

amelyek  különböző  környezeti  hatásokra  térfogatuk  ugrásszerű  változásával  reagálnak  ( 

pont).  Ezt  a  poliaszparaginsav  géleknek  a  pK értékek  körüli  nagymérvű  duzzadásfok-

változásával  sikerült  elérni,  hiszen  viszonylag  kis  pH-változás  a  térfogat  ugrásszerű 

növekedését  okozta.  Még  élesebb  változásokra  számíthattunk  azonban  azoknál  a 

rendszereknél, amelyeknél a környezet a gélek kémiai változását képes előidézni.

5.2.3.1 Poliszukcinimid gélek egyensúlyi duzzadásfokának pH-függése

A  poliszukcinimid  gélek,  amelyekben  a  szukcinimid  gyűrűk  hidrolizálatlan,  hidrofób 

állapotban  vannak  jelen,  nem  rendelkeznek  disszociációra  képes  csoportokkal.  Ennek 

következtében nem várhatjuk,  hogy a  pH változtatásával megnő a poliszukcinimid láncok 
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hidrofilitása, ami a gél duzzadásfokának növekedését eredményezné. A különböző pH-kon 

felvett duzzadásfokok azonban mégis jelentős különbségeket, ugrásszerű változást mutattak a 

gélek  egyensúlyi  duzzadásfokában,  ahogy  ezt  az  58.  ábrán  különbözőképpen térhálósított 

poliszukcinimid gélekre bemutatom.

58. ábra Diaminobutánnal (a) lizinnel (b) cisztaminnal (c) és zselatinnal térhálósított 

poliszukcinimid gélek egyensúlyi duzzadásfokának pH-függése. A ð  jelek egyensúlyi 

duzzadásfok értékeket, míg a ∆ jelek 10 nap után mért duzzadásfokértékeket mutatnak 

Látható, hogy a térhálósító minőségétől függetlenül a gélek egyensúlyi duzzadásfoka pH = 

7,3-ig gyakorlatilag nem változott, majd ugrásszerűen megnőtt. Ennek oka a PSI-ben található 

szukcinimidgyűrűk felnyílása. pH = 7,3 alatt a gyűrűk zárt, szukcinimid formában vannak 

jelen.  Ennek következtében a  polimer,  és  így a  gél  is  hidrofób,  csak kis  mennyiségű víz 

befogadására  képes.  pH  =  7,3,  illetve  ennél  nagyobb  pH-jú  közegekben  azonban  a 

szukcinimidgyűrűk felnyílnak, poliaszparaginsav gél jön létre, amelynek COOH-csoportjai, 

ahogy azt  az  54.  ábrán  bemutatom,  már  pH =  4  fölött  leadják  a  protont.  Így  pH >  7,3 

tartományban polielektrolit gélt kapunk, amelynek a víz jó oldószere: a gél megduzzad. A 

gyűrű felnyílása irreverzibilis folyamat, ezért a gélek ezután már a poliaszparaginsav gélekhez 
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hasonlóan viselkednek. Zselatinnal térhálósított gélek esetén a duzzadásfok változása kevésbé 

éles, a lépcső megnyúlik a savas tartományok felé. Ennek oka az, hogy a zselatinban nagy 

mennyiségben találhatók savas oldalláncú aminosavak (aszparaginsav, glutaminsav) is.

5.2.3.2 Diszulfid kötések hasadása cisztaminnal térhálósított gélekben

Cisztaminnal keresztkötött gélek esetén (58/c ábra) pH 8 felett még egy lépcső figyelhető meg 

a  duzzadásfok  pH-függésében.  Ennek  oka  az,  hogy  ezeken  a  pH-kon  a  cisztamin 

diszulfidhídjai  a   alpontban  leírtak  szerint  felhasadnak.  Ebben  az  esetben  azonban  nem 

beszélhetünk egyensúlyi duzzadásfokról, mivel a gél mérete az idő függvényében monoton 

növekszik, egészen a térháló felbomlásáig. 

5.2.3.3 Cisztaminnal  és  diaminobutánnal  egyidejűleg  térhálósított  gélek  

duzzadásfokának pH-függése

Amennyiben  a  gélekben  a  cisztaminon  kívül  diaminobután  keresztkötők  is  találhatók,  a 

diszulfidhidak  nukleofil  hasadása  nem  degradációhoz,  hanem  a  gélek  ugrásszerű 

egyensúlyiduzzadásfok-változásához  vezet.  Ez  figyelhető  meg  az  59.  ábrán,  ahol 

diaminobutánt  és  cisztamint  különböző  arányban  tartalmazó  poiaszparaginsav  gélek 

egyensúlyi duzzadásfokát ábrázoltam a pH függvényében.
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59. ábra PASP-XCYS-DAB gélek egyensúlyi duzzadásfoka különböző pH-kon

Az ábrán látható görbék jellegéből megállapíthatjuk, hogy a savas és semleges tartományban 

a gélek viselkedése nem függ számottevően az alkalmazott keresztkötők arányától. Bázikus 

tartományba érve azonban a gélek duzzadásfoka ugrásszerűen megnő. Ez alól kivételt képez a 

PASP-0CYS-DAB gél,  amelynek duzzadásfoka  a  lúgos  tartományban pH = 12-ig,  ahol  a 

gélek bomlása elkezdődik ( alpont), gyakorlatilag állandó marad.

Ha egy adott  pH-nál (például pH = 10-nél)  mért  duzzadásfokokat összehasonlítjuk,  azt  is 

megfigyelhetjük,  hogy  a  gélek  duzzadásfoka  annál  nagyobb  mértékben  nőtt  meg,  minél 

nagyobb volt a cisztamin aránya a gélben.

5.2.3.4 A közeg redoxpotenciáljára érzékeny gélek

Célom volt olyan gél előállítása is, amelynek méretét nem (vagy nem csak) a pH, hanem a 

közeg redoxpotenciálja befolyásolja. A diszulfidhidat tartalmazó géleknél remélhettem, hogy 

a  gélek  térfogata  nem csak  erős  bázisokkal  (59.  ábra  pH  10),  hanem  redukálószerrel  is 
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megváltoztatható.  Ennek  megállapítása  érdekében  a  kétféle  keresztkötővel  térhálósított 

géleket ditiotreitol vizes oldatába helyeztem. A 60. ábrán egy PSI-70CYS-DAB gél oldatba 

helyezés  előtti  és  utáni  állapota  látható  milliméterpapíron,  meggyőzően  bizonyítva  a  gél 

redukálhatóságát.

60.  ábra  Ugyanazon  PSI-70CYS-DAB  gél  képe  redukálás  előtti  és  utáni 

állapotban. A redukció DTT vizes oldatában ment végbe

5.2.3.5 A  cisztaminnal  és  diaminobutánnal  egyidejűleg  térhálósított  gélek 

tervezhető duzzadása

A cisztaminnal és diaminobutánnal egyidejűleg keresztkötött gélek különböző vizsgálatokkal 

megállapított eredményeit összefoglalva elmondható,  hogy a keresztkötők aránya a gélben 

megegyezik  azok  bemérési  koncentrációjával.  Ez  látszik  mind  a  rugalmassági,  mind  az 

egyensúlyi duzzadásfok mérésekből, mivel csak ebben az esetben képzelhető el a különböző 

gélek  hálópontsűrűségének  egyenlősége.  Ez  azt  jelenti,  hogy  a  gélek  duzzadásfoka  előre 

tervezhető a  két  térhálósító arányának beállításával.  Ezt  bizonyítja  a  61.  ábra is,  amelyen 

ugyanakkora térhálófokú, de a diaminobutánt és a cisztamint különböző arányban tartalmazó 

gélek ditiotreitol hatására bekövetkező duzzadásának relatív duzzadásfok-változása (tehát a 

gélek duzzadás utáni és előtti tömegének aránya) látható 0,25 M KCl oldatban. 
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61. ábra PSI-XCYS-DAB gélek relatív duzzadásfoka ditiotreitol 0,25 M KCl-os 

oldatában

A  61.  ábrán  megfigyelhető,  hogy  a  cisztamin  molekulák  számának  növelése  a  gélben 

megnöveli  a  gélek  redukció  után  várható  egyensúlyi  duzzadásfokát.  Így  tehát  olyan 

rendszereket  állítottunk  elő,  amelyek  duzzadásfoka  előre  tervezhető.  Mivel  a  cisztamin 

redukálószer hatására bekövetkező bomlása – a diszulfidhidak nukleofil hasításától eltérően – 

megfordítható  folyamat,  remélhetjük,  hogy  a  későbbiekben  a  redukált  gélek  egyensúlyi 

duzzadásfokának csökkentése is megoldható lesz. 

5.2.4 Vizsgálatok  a  gélek  alkalmazhatóságára  a  szabályozott  hatóanyag-

leadásban

Bár az előállított  gélek felhasználása nem tartozik szorosan a dolgozat  tárgyához,  néhány 

kezdeti mérést elvégeztem arra vonatkozólag, hogy alkalmasak lehetnek-e az előállított gélek 

szabályozott hatóanyag-leadásra. 

5.2.4.1 Az előállított gélek duzzasztószerének lecserélése

A poliszukcinimid gélek előállításához használt  dimetilformamid és dimetil-szulfoxid nem 

használható  fel  orális  készítményekben.  Ezért  vizsgáltam  az  előállított  gélek 

duzzasztószerének  lecserélhetőségét.  Röntgenfluoreszcencia  analízissel  megállapítottam, 

hogy dimetil-szulfoxiddal duzzasztott PSI-DAB gélt desztillált vízbe helyezve, majd a vizet 

egy  héten  keresztül  naponta  cserélve  a  gélben  ppm  alatti  mennyiségben  mutathatók  ki 

kénatomok. Ez bizonyítja, hogy a gélek duzzasztószerei lecserélhetők. Dimetilformamidban, 

illetve  dimetil-szulfoxidban  duzzasztott  gélek  duzzasztószerét  vízen  kívül  etanollal  és 

metanollal, valamint (DMF-t) dimetil-szulfoxiddal és (DMSO-t) dimetilformamiddal is nagy 

hatékonysággal  sikerült  lecserélnem.  Ehhez  egy  centiméter  átmérőjű  és  magasságú 

gélhengerek esetén 2-3 napra volt szükség.
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5.2.4.2 Poliszukcinimid és poliaszparaginsav gélek kiszárítása

Bár a gélek mind dimetilformamidban, mind különböző vizes pufferekben két éven keresztül 

nem  bomlottak  fel  (l.   alpont),  mind  stabilitási  szempontból,  mind  a  hatóanyag 

koncentrációjának  növelése  érdekében  szükség  lehet  a  gélek  kiszárítására.  A különböző 

folyadékkal töltött géleket levegőn, szobahőmérsékleten szárítottam, miközben időközönként 

mértem a tömegüket. A mért adatokat mutatja a 62. ábra.

62.  ábra  PSI-DAB  gélek  tömegének  csökkenése  egyensúlyi  állapotukból  a 

duzzasztószer teljes elpárolgásáig

A 62. ábrán különböző folyadékban duzzasztott, majd levegőre kitett PSI-DAB gélek tömege 

látható az idő függvényében. Megfigyelhető, hogy 2-5 g tömegű gélekből a metanol és a víz 

2-3 nap alatt, a DMF mintegy öt nap alatt, míg a DMSO több mint egy hét alatt távozik. 

Érdemes tehát a duzzasztószer cseréje után kiszárítani a gélt. Az ábrán feltüntettem a NaOH-

ban duzzasztott  gélek  száradási  görbéjét  is.  Ezek  a  gélek  azonban már  poliaszparaginsav 

gélek, így viszonylag lassú kiszáradásuk elsősorban nagy kezdeti méretüknek köszönhető. A 

hőmérséklet  növelésével,  illetve  vákuum  alkalmazásával  a  kiszárításhoz  szükséges  idő 

csökkenthető.
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6. Összefoglalás

Összefoglalásként  elmondhatom,  hogy  sikerült  a  kitűzött  célt,  aminosavakból  felépülő, 

intelligens  polimer  gél  rendszerek  előállítását  elérnem.  Sikerült  aszparaginsav 

felhasználásával  nagy molekulatömegű polimert  előállítanom,  a  polimert  módosítanom és 

térhálósítanom. Számos alapvetően vagy kizárólagosan aminosavakból álló, biodegradábilis 

és  valószínűsíthetően  biokompatibilis  polimert  és  monolit  gélt  sikerült  előállítanom, 

szerkezetüket  és  tulajdonságaikat  –  ismert  és  általam  kifejlesztett  módszerekkel  –

felderítenem,  ezzel  megteremtve  a  szintetikusan  előállított  poliaminosav  alapú  gélek 

kémiájának alapjait.  Az előállított  gélek érzékenyen reagálnak környezetük kémhatásának, 

illetve egyes esetekben redoxpotenciáljának változására, így alkalmas alapanyagai lehetnek 

polimer mátrixszal szabályozott hatóanyag-leadó rendszereknek. 

Eredményeimet az alábbi tézispontokban foglalom össze

1. Monolit gélek előállítására alkalmas poliaminosavat szintetizáltam aszparaginsav termikus 

polimerizációjával.  Megállapítottam,  hogy a  polimer  elágazási  aránya  függ a  szintézis 

során alkalmazott katalizátor mennyiségétől.

2. Eljárást  dolgoztam  ki  poliszukcinimid  funkcionalizálására  szerinnel,  glicinnel  és 

fenilalaninnal.  A  módosított  és  módosítatlan  monomeregységek  arányát  NMR- 

vizsgálatokkal határoztam meg.

3. Aminosav  alapú,  monolit  géleket  állítottam  elő  poliszukcinimid  térhálósításával, 

putrescin, spermidin, illetve spermin keresztkötő molekulák felhasználásával.

4. Eljárást  dolgoztam  ki  poliszukcinimid  térhálósítására  lizinnel.  Így  olyan  monolit  gélt 

állítottam elő, amelynek térhálója kizárólag aminosavakból áll. Megállapítottam, hogy a 

gélesedés  folyamata  megfelelő  mennyiségű  foszforsav  vagy  ecetsav  alkalmazásával 

felgyorsítható.

5. Eljárást  dolgoztam  ki  poliszukcinimid  térhálósítására  cisztaminnal.  Így  olyan 

poliaminosav  gélt  hoztam  létre,  amelyben  a  poliaminosav  láncok  diszulfidkötéseken 

keresztül kapcsolódnak egymáshoz. Megállapítottam, hogy a cisztamin–poliszukcinimid 

reakció foszforsavval és ecetsavval katalizálható.
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6. Eljárást dolgoztam ki olyan poliaminosav gélek előállítására, amelyekben a redukálható 

cisztamin  mellett  inert  diaminobután  is  részt  vesz  a  poliszukcinimid  térháló 

kialakításában. 

7. Poliszukcinimid és zselatin felhasználásával olyan poliaminosav térhálót állítottam elő, 

amelyben a zselatin szabad aminocsoportjai és a szukcinimidgyűrűk hoznak létre kémiai 

kötést.

8. Potenciometrikus  titráláson  alapuló  módszert  fejlesztettem  ki  gélek  kémiaihálópont-

sűrűségének  meghatározására.  Megállapítottam,  hogy  a  diaminobutánnal  térhálósított 

poliszukcinimid gélekben (10/1 monomer/térhálósító arány mellett) a kémiai hálópontok 

száma az alkalmazott keresztkötő molekulák számának 25±5%-a.

9. Megvizsgáltam  különböző  pH-jú  vizes  puffer  oldatokba  helyezett  poliszukcinimid  és 

poliaszparaginsav  gélek  duzzadásának  kinetikáját.  Megállapítottam,  hogy  a  relaxációs 

idők és a kooperatív diffúzióállandók nagymértékben függnek a vizsgált gél minőségétől 

és az alkalmazott közeg pH-jától. Megállapítottam, hogy diaminobutánnal keresztkötött 

poliszukcinimid gélek duzzadása két, egymást követő folyamat eredője.

10. Megállapítottam, hogy a  poliszukcinimid gélek egyensúlyi  duzzadásfoka pH = 7,3-nál 

ugrásszerűen,  mintegy  háromszorosára  nő.  Ennek  oka  a  hidrofób  szukcinimidgyűrűk 

kémiai bomlása. Megállapítottam, hogy cisztaminnal keresztkötött gélek duzzadásfoka pH 

> 8,5 pufferekben folyamatosan nő, egészen a gél felbomlásáig.

11. A  Brannon-Peppas—Peppas-modell  kiterjesztésével  tetszőleges  pH-jú  és  ionerősségű 

oldatokra,  elméletet  dolgoztam ki polielektrolit  gélek egyensúlyi duzzadásfokának pH-

függésére.  Az  elmélet  helyességét  cisztaminnal  és  diaminobutánnal  keresztkötött 

poliaszparaginsav  géleken végzett  egyensúlyiduzzadásfok-vizsgálatokkal  igazoltam.  Az 

elmélet  segítségével  meghatároztam  a  vizsgált  gélek  Flory–Huggins-állandóját  (χ)  és 

hálópontsűrűségét (ν*).

12. Megállapítottam, hogy a cisztaminnal és diaminobutánnal egyidejűleg térhálósított gélek 

egyensúlyi  duzzadásfoka  közepesen  erős  bázis  (pH  ≈ 10)  vagy  ditiotreitol  hatására  a 

keresztkötők arányával előre tervezhető mértékben változtatható. A duzzadt és az eredeti 

gélek térfogatának aránya 0,25 M ionerősségű oldatban 1 és 5 között, desztillált vízben  1 

és 100 között változtatható.
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7. Függelék

7.1 Kötött  protonok  számának  meghatározása  potenciometrikus 

titrálással

A  pH-metriás  titrálások  során  általában  a  vizsgálandó  vegyület  (legtöbbször  ismert 

mennyiségű  erős savat is tartalmazó) oldatához kevertetés mellett adagoljuk egy erős bázis 

faktorozott  oldatának ismert  térfogatait.  Az oldatban jelenlévő, még nem semlegesített  H+ 

(vagy OH-) ionok összes anyagmennyisége (nH+ - nOH- ) a hígulást figyelembe véve a titrálás 

minden  pontjára  kiszámítható,  a  szabad  H+ (OH-)  ionok  koncentrációját  pedig  a  pH-n 

keresztül mérjük. A polimer funkciós csoportjain megkötött  protonok anyagmennyisége az 

összes és a szabad H+ (vagy OH-) ionok anyagmennyiségének különbségéből számítható:

( ) [ ] [ ]( ) ),( 0 tOHHH VVnnn +Ο Η−Η−−= −+
−+ (74) 

ahol  nH  a (polimerekhez) kötött hidrogénionok anyagmennyisége,  V0 az eredeti oldat,  Vt a 

hozzáadott titrálóoldat térfogata, melyek összege adja a teljes térfogatot. A titrálóoldat  cNaOH 

koncentrációját  és  a  mintaoldat  cHCl bemérési  savkoncentrációját,  valamint  a  Kv 

vízionszorzatot behelyettesítve: 

( ) [ ] [ ]( ) ).(/ 00 tVNaOHtHClH VVKcVcVn +Η−Η−−= ++ (75) 

Mivel  V0,  cNaOH,  cHCl és  Kv ismert  adatok,  a  titrálóoldat  minden  Vt térfogatánál  a  szabad 

hidrogénionok koncentrációját  pH-méréssel  meghatározva  a  polimerekhez  kötött  protonok 

anyagmennyisége kiszámítható.

Az általam vizsgált  polimerek és gélek protonált  (COOH) formában kerülnek az  oldatba, 

mivel  a  szukcinimid  gyűrű  felbontása  egy  vízmolekula  megkötésével  aszparaginsav 

monomert eredményez. Így a fenti képlet a következőképpen módosul:

( ) [ ] [ ]( ) ,)( 00 HtVNaOHtHClH NVVKcVcVn ++Η−Η−−= ++ (76) 

ahol NH a polimereken található, savi disszociációra képes csoportok anyagmennyisége, amely 

poliaszparaginsav esetén megegyezik a monomerek anyagmennyiségével.
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A Bjerrum-függvény []

A  polimerhez  kötött  protonok  fenti  egyenletekből  kiszámított  mennyiségét  a  pH 

függvényében  ábrázolva  kapjuk  az  úgynevezett  Bjerrum-függvényt.  Ez  a  szemléletes 

ábrázolásmód megmutatja, hogy egy adott  pH-n az ismert  tömegű polimerhez hány mmol 

hidrogénion  kapcsolódik.  A Bjerrum-féle  ábrázolás  használatával  az  egymáshoz  hasonló 

molekulák  (például  polimerek  és  azok  módosított  formái)  könnyen  összehasonlíthatóvá 

válnak, mint azt az  alpontból és a 47. ábrán is láthatjuk.

7.2 Egy- és kétdimenziós NMR-technikák

7.2.1 Egydimenziós 1H és 13C spektrumok

Az egydimenziós  NMR-spektrumok  alapján  megállapíthatjuk,  hányféle  környezetben  lévő 

hidrogén-,  illetve  szénatommag  (13C)  található  a  vizsgált  molekulában.  Léteznek  más 

izotópokra (pl.  15N, 31P) vonatkozó NMR-mérések is, de ezeket nem alkalmaztam. Az egyes 

jelek spektrumbeli helyzetét jellemző frekvenciából (Hz), illetve az abból számítható kémiai 

eltolódásából (ppm) arra is következtethetünk, hogy az adott atom milyen elektronsűrűségű 

környezetben található a molekulában. Például a spektrum más tartományában jelenik meg 

egy aromás csoporton és egy alkil  láncon található hidrogén.  Az eltolódás mértékéből  az 

NMR  szerkezetkutatás  több  mint  40  éves  történetében  felhalmozott  adatok  segítségével 

többé-kevésbé azonosíthatóak a molekulában található csoportok.

7.2.2 Kétdimenziós spektrumok

Kétdimenziós  NMR  technikák  segítségével  az  egydimenziós  spektrumokban  azonosított 

atommagok közti kapcsolatokat lehet feltárni. A spektrum képe általában egy háromdimenziós 

függvény, amelynek x és y vetülete egydimenziós spektrumoknak felel meg. A függvénynek 

azon (x,y) koordinátáknál vannak zérustól jelentősen különböző értékei, ahol az x tengelyen 

felvett spektrum egy adott jele és az y tengelyen felvett spektrum egy jele között valamilyen – 

az adott  módszer pulzusprogramja által  meghatározott  – kapcsolat  van.  Ezeket a pontokat 

keresztcsúcsnak vagy  korrelációs csúcsnak nevezik. A csúcs intenzitása, tehát a függvény z 

értékei újabb információkkal szolgálhatnak.
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A homonukleáris 2D spektrumok ugyanazon  1H spektrum különböző csúcsai között, míg a 

heteronukleáris  kísérletek  ugyanazon  minta  1H  és  13C  spektruma  között  teremtenek 

kapcsolatot.

7.2.2.1 Homonukleáris 2D spektrumok

COSY  (Correlation  Spectroscopy):  Az  egymás  melletti  szénatomokhoz  kapcsolódó 

hidrogének közötti kapcsolatot mutatja meg.

TOCSY (Total Correlation Spectroscopy): Az egy spinrendszeren belül található hidrogének 

közötti  kapcsolatot mutatja meg, tehát minden olyan két hidrogén között  jelet  ad,  melyek 

között a molekulában nincsen hidrogénatomot nem tartalmazó szénatom, vagy heteroatom.

NOESY (Nuclear Overhauser Effect Spectroscopy): Az egymáshoz térben közel elhelyezkedő 

(< 5 Å)  1H atomok közötti kapcsolatot jelzi.  Intenzitásából következtetni lehet a két atom 

távolságára is.

7.2.2.2 Heteronukleáris 2D spektrumok

HSQC  (Heteronuclear  Single  Quantuum  Coherence):  Közvetlenül  (egy  kötésen  át) 

kapcsolódó 13C és 1H magok spektrumjelei adnak egy jelet.

HMBC (Heteronuclear Multiple Bond Correlation): Az n > 1 kötéssel elválasztott hidrogén és 

szénatomokat mutatja meg. A jel intenzitásából lehet következtetni az n értékére.

7.2.3 Diffúziós és CPMG NMR technika

A diffúziós  és  a  CPMG  technikák  segítségével  egy  minta  egydimenziós  spektrumában 

elkülöníthetők a kismolekulájú anyagok, illetve a polimerek 1H jelei.

CPMG (Carr-Purcell-Meiboom-Gill) eljárás

A CPMG eljárás egy olyan pulzusszekvencia blokk, amivel az 1D proton-spektrumból gyors 

relaxációjukat kihasználva eltűntethetjük a polimer széles jeleit.
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Diffúziós NMR technika

A diffúziós NMR technika segítségével az összes jelből ki lehet szűrni az egy adott értéknél 

nagyobb diffúzióállandóval rendelkező molekulákban található 1H, illetve 13C atomokat. Ezzel 

a módszerrel például az egydimenziós jelből eltűntethetők a kismolekulájú anyagok jelei.

7.3 Szabályozott hatóanyag-leadás

A szabályozott  hatóanyag-leadó  rendszerek  fontosságáról,  típusairól,  a  hatóanyag-leadás 

fizikai  kémiájáról  részletesen  beszélünk  egy  2001-es  cikkünkben  [].  Most  a 

gyógyszerbevitelnek  csak  azon  a  típusait  mutatom  be  röviden,  amelyek  jelen  munka 

szempontjából legfontosabbak: a programozott, az aktivált és a célra-tartó hatóanyag-leadást. 

Emellett  röviden  vázolom,  hogyan  alkalmazhatók  polimerek  és  gélek  a  szabályozott 

hatóanyag-leadás területén.  

7.3.1 Programozott hatóanyag-leadó rendszerek

A programozott hatóanyag-leadó rendszereket úgy alakítják ki, hogy a testbe való bekerülés 

után  a  hordozóból  történő  kioldódás  egy  meghatározott  sebességprofillal  történjék.  Ez 

jelenthet hosszú idejű (retard), ciklikus, de elvileg bármilyen kioldódási kinetikát. A kioldódás 

sebességét  a  hordozó anyaga vagy kialakítása,  illetve a  hordozó és  a  hatóanyag viszonya 

határozza  meg,  függetlenül  a  környezet  hatásaitól.  Fizikailag  a  hatóanyag  kioldódását  a 

rendszerből a diffúzió, az oldódás vagy a deszorpció sebessége szabályozza.

7.3.2 Aktivált hatóanyag-leadó rendszerek

Aktivált  hatóanyag-leadó  rendszerek  esetén  a  hatóanyag  kioldódását  valamilyen  fizikai, 

kémiai vagy biokémiai folyamat indítja meg. Ezen, a hatóanyag-leadó rendszeren kívüli hatás 

hiányában a hatóanyag a hordozóban marad. A külső hatás egyes esetekben csak beindítja a 

kioldódást,  majd a későbbiekben nincs hatással  a kinetikára. Más esetekben a kioldódás a 

külső hatás megszűnésével leáll, majd később újra beindítható.

7.3.3 Célra tartó hatóanyag-leadó rendszerek

A célra tartó hatóanyag-leadó rendszerek a hatóanyag célba juttatását segítik elő. A megfelelő 

helyen történő kioldódás ugyanis nagyságrendekkel növelheti a hatékonyságot és csökkentheti 

az esetleges toxikus hatásokat.
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A  véráramba  jutó  anyagok  anyagi  minőségtől  függően  viszonylag  rövid  idő  alatt 

felhalmozódnak a  szervezet  bizonyos helyein.  A hordozó molekulák anyagának megfelelő 

megválasztásával így elérhető, hogy a hozzájuk kötött hatóanyag a kívánt helyre kerüljön. Az 

ezzel a mechanizmussal működő rendszerek kifejlesztése nehéz feladat, mivel egyelőre csak 

sejtéseink lehetnek arról, hogy egy újonnan előállított molekula hol halmozódik fel a testben. 

Kis módosítás egészen más hatást eredményezhet, akár azt is, hogy a hordozó toxikussá válik. 

A célra  tartás  másik  lehetséges  módja  egy  olyan  csoport  (például  antitest)  kapcsolása  a 

hordozóhoz, amely csak a szervezet egy adott pontján képes megkötődni. Ilyenkor a célra-

tartó rendszernek valamilyen a kinetikát szabályzó mechanizmussal is rendelkeznie kell, hogy 

a hatóanyag-molekulák csak a megkötődés után jussanak a szervezetbe.

7.3.4 Polimerek felhasználása a szabályozott hatóanyag-leadásban

Polimereket  a  szabályozott  hatóanyag-leadásban  elsősorban  a  hatóanyag  célba  juttatására 

használnak.  A hatóanyag vagy végig a  polimerhez kapcsolódva,  vagy a  megfelelő helyen 

valamilyen aktiválás következtében arról leválva fejti ki hatását. Egyes esetekben magának a 

polimernek  van  biológiai  aktivitása.  A  rendszer  a  kívánt  célterületre  vagy  a  szervezet 

természetes kiválasztási folyamatainak következtében kerül, vagy a polimerhez kapcsolódó 

csoportok segítik megkötődését a szüksége helyen. 

Léteznek  olyan  megoldások  is,  amelyekben  a  hordozót  nem különálló  polimerek,  hanem 

polimerek aggregátumai alkotják. Ezek az általában orális hatóanyag-bevitelben alkalmazott 

rendszerek  tulajdonképpen  átmenetet  képeznek  a  polimerek  és  a  polimer  gélek  által 

megvalósított szabályozott hatóanyag-leadásban.

7.3.5 Polimer gél alapú gyógyszerhordozók

7.3.5.1 Polimer gélek szerepe a programozott hatóanyag-leadásban

A programozott hatóanyag-leadásban évtizedek óta fontos szerepet játszanak a polimer gélek. 

A kioldódás sebességét ezekben az esetekben a hatóanyag gélen belüli diffúziója határozza 

meg.  A  rendszer  kialakításának  két,  leggyakrabban  alkalmazott  formája  a  polimer 

membránnal és a polimer mátrixszal kontrollált hatóanyag-leadás (63. a és b ábra). 
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63. ábra Polimer membránnal (a) és polimer mátrixszal (b) kontrollált hatóanyag-

leadó rendszerek

A  hatóanyag  kioldódási  kinetikája  membránnal  kontrollált  esetekben  a  membrán 

vastagságától  és  permeábilitásától,  míg  polimer  mátrixszal  szabályozott  rendszereknél  a 

hatóanyag mátrixon belüli diffúzióállandójától függ [, ].

7.3.5.2 Nyitó-záró mechanizmussal működő rendszerek

Ha  egy  polimer  gél  tulajdonságai  környezeti  paraméterek  (pH,  hőmérséklet,  ionerősség, 

redoxpotenciál  stb.)  változtatásával  megváltoztathatók,  segítségükkel  aktivált  hatóanyag-

leadás is megvalósítható. Ennek számos formája ismeretes [,], például a duzzadó gél kipréseli 

a hordozóból a hatóanyagot [],  vagy a mátrix diffúzióállandóját  valamilyen külső hatással 

lehet változtatni []. Ha a környezeti hatás reverzibilisen változtatja meg a polimer gélt, tehát a 

hatóanyag csak bizonyos körülmények között  oldódik ki  a  rendszerből,  majd a  környezet 

megváltozásával  a  kioldódás  megszűnik,  nyitó-záró  mechanizmusú  hatóanyag-leadásról 

beszélünk. 

115



Ha a szabályozott hatóanyag-leadó rendszer felépítése olyan, hogy csak adott környezetben 

biztosítja  a  hatóanyag-molekulák  szabad  kiáramlását,  majd  a  környezeti  paraméterek 

megváltozásával  a  kioldódás  megszűnik,  a  nyitó-záró  mechanizmusról  beszélünk,  amely 

polimer gélekkel az esetek döntő többségében a következőképpen valósul meg: A hatóanyag-

molekulák mérete eredetileg nagyobb, mint a gélek hálóláncainak távolsága, vagy legalábbis a 

térháló  erősen  gátolja  diffúziójukat  a  mátrixban  (zárt  állapot).  Megfelelő  külső  hatás 

megnöveli  a  gél  térfogatát,  ami  együtt  jár  a  hálóláncok  közötti  átlagos  távolság 

megváltozásával.  Így  az  addig  geometriailag  blokkolt  hatóanyag-molekulák  ki  tudnak 

áramolni a rendszerből (nyitott állapot). A hatás megszűnésével a gél szinerizál, a hálóláncok 

távolsága lecsökken az eredeti értékre, ezzel újra megakadályozva a kioldódást (64. ábra).

64. ábra Nyitó-záró mechanizmus polimer mátrixszal szabályozott rendszerekben
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