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Irányított és szabályozott hatóanyagtranszport

Nanorészecskék és szövettámaszok 
szerkezetvizsgálata



Gyógyszerhordozó rendszerek

Főbb hagyományos 
gyógyszerhordozók, 
gyógyszerformák:
 tabletta 
 por, kapszula
 oldatok (injekció, cseppek)
 kenőcsök 

Fejlesztések:
tapasz
retard kapszulák, tabletták

Hátrányok: gyakori adagolás
nagyobb mennyiség
több mellékhatás



Gyógyszerhordozó rendszerek

Korszerű gyógyszerhordozók:

 lokalizált hatóanyagleadás 
 késleltetett hatóanyagleadás
 célzott hatóanyagtranszport
 szabályozott hatóanyagleadás 

Mikro- és nanorészecskék

Megoldható: 
„a csomagolással”

nem vízoldható hatóanyag bevitele
érzékeny hatóanyag bevitele

jobb eloszlatás (nagyobb diszperzitásfok),
jobb biohasznosulás

a hatóanyag célbajuttatása
A mikro- és nanorészecskék

 típusa, 
 összetétele, 
 mérete, 
 szerkezete



Nanorészecskék osztályozása

polimer-hatóanyag konjugátum
dendrimer, 
keresztkötött polimer gél,
polimer mikrorészecskék (em.polim)
polimer nanorészecskék (oldószercsere, stb.. pl. nanonizálás)

liposzómák (lipidből),
nioszomák (nemionos tenzidből)
poliszomák (blokk-kopolimerből)
poliplexek

Gyógyszerhordozó rendszerek

Nanorészecskék: gyógyszerhordozók
diagnosztikai vagy terápiás célra alkalmazott nanorészecskék

Szerves molekulák, egyetlen szintetikus molekula, kovalens kötésekkel 
és nagy molekulatömeggel:

Kisebb molekulákból önrendeződéssel előálló aggregátumok:



SZÖVETTÁMASZOK, szabályozott szerkezetű pórusrendszerek

Válogatás a növekvő méret sorrendjében

LIPOSZÓMA, 
POLISZÓMA, 
POLIMER GÖMBÖK (nano) és belső szerkezet, 

(mikro) és belső szerk.
NEM GÖMBALAKÚ mikrorészecskék
KOLLOSZÓMA

Méret és szerkezet





Zachary: Fabrication of Micellar Nanoparticles for Drug Delivery Through the Self-Assembly of Block Copolymers
Progr in Polym Sci (2008)





Liposzómák
Lipidek aggregátumai: liposzómák (1965)

Zárt, gömbalakú, üreges
szerkezet vizes közegben: 

egyrétegű 50nm, transzp.

US

Gyógyszerhordozó
Hidrofil és hidrofób hatóanyagokra is, stabilitás
Irányítás, mellékhatás csökkentése

 Passzív
méret, töltés, lipidösszetétel, koleszterintartalom
Gyors kiürülés ellen felületmódosítás: ”LOPAKODÓ” liposzómák
polimerburkolat (PEG), hetekig cirkulál a vérben… (1990-

 Aktív (1980-
specifikus biológiai kölcsönhatás: glikolipiddel, antitest-antigén 
Jövő: ”jelre való nyitás”

többrétegű
multilamellás (hagyma) 
~500nm, turbid



Sok foszfolipid kettősréteg közöttük vízzel.
Hidrofób vegyületek (zöld) a foszfolipid 

kettősrétegbe illeszkednek, 
a hidrofil vegyületek (piros) a rétegek közötti 

vizes fázisban helyezkednek el. 

A liposzóma befogadása a sejtbe: 
összefolyás 
a sejtmembrán hasonló lipid 
kettősrétegével

Többrétegű liposzóma: nagy kapacitás



Méret növelhető, szűk méreteloszlás
Felületi funkcionalizálás  

Poliszómák

Célzott terápia



Müllner: Clickable, Biocompatible and Fluorescent Hydrid nanoparticles for Intracellular Delivery and 
Optical Imaging. Biomacromolecules (2010) 11, 390.

Poliszóma stabilitásának növelése

Poliszómák



Müllner: Clickable, Biocompatible and Fluorescent Hydrid nanoparticles for Intracellular Delivery and 
Optical Imaging. Biomacromolecules (2010) 11, 390.

10010

keresztkötött

Poliszómák



Stromme: Mesoporous silica-based nanomaterials for drug delivery: evaluation of structural properties
associated with release rate Rev. Nanomed. Nanobiotechnol. (2009) 1 140–148

A szemcsék belső pórusszerkezete, 2-5 nm, hengeres, bikontinuus, cellás. Fajl.fel. 500m2/g
A hatóanyagleadás ezzel szabályozható

Pórusos szilika nanorészecskék micellával irányított szol-gél módszerrel



Polimer gömböcskék
Szuszpenziós polimerizáció

Emulziós polimerizáció

Emulziócsepp: nem vízoldható monomer+iniciátor
polimerizáció            szilárd, gömbalakú polimer részecske

gyöngy: monodiszperz, mikrométeres
Sztirol, akrilsavészter

A polimerizáció a micellákban megy végbe, az emulziócsepp
„csak” monomerforrás          

gyöngy:
monodiszperz, nanométeres méret!
(faa maradék a felületen)

Inverz szuszpenziós polimerizáció:

Akrilamid, akrilsav (vízoldható) monomerek,
Térhálós Napoliaktrilát, szuper nedvességfelvétel, hidrogél



Polimer gömböcskék

Hatóanyag szállítására és szabályozott leadására képes részecskék 
biodegradábilis, biokompatibilis polimerből: PLA, PLGA, PCL

 Gyógyszerhordozó: programozott, célzott hatóanyag transzport 

Kis méret – nagy felület

Alkalmazás: orális, intravénás, nyálkahártyán át (orrspray, tüdő)

Hatóanyag leadás: duzzadás, degradáció

20 µm

Előállítás: v/o/v kettős emulzió, 
oldószerelpárologtatás

Követelmények: 
tömbfázisbeli tulajdonságok
• stabilitás, illetve lebonthatóság, 
• összeférhetőség a hatóanyaggal, 
• ne legyen toxikus, a bomlásterméke sem 



Polimer nanorészecskék

1 μm 1 μm

Nanoprecipitációval előállított PLGA nanorészecskék

Kiss: Nanoencapsulation of antitubercular drug isoniazid and its lipopeptide conjugate J. Disp. Sci 
Technol. (2010 submitted)

A méret a passzív irányítás eszköze
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A 40% hatóanyag nanokapszulázása
méretnövekedést okozott

„üresen”                                    40% hatóanyaggal



A porozitás meghatározó a hatóanyagfelszabadulás kinetikájában
A felület kémiai minősége megszabja a szervezetből való kiürülés sebességét

Polimer nanorészecskék

4 μm

Felület

500 nm

Kiss: Nanoencapsulation of antitubercular drug isoniazid and its lipopeptide conjugate J. Disp. Sci 
Technol. (2010) submitted



Nanogél részecske, kb 500 nm átmérőjű

Polimer nanogél gömböcskék

poli Nizoprpilakrilamid
vízoldható polimer keresztkötött 
térhálója, vízzel duzzaszva

SMART

Hatóanyag leadás:
a hőmérséklettel változik a polimer 
oldhatósága, 
a részecske 
testhőmérséklet közelében 
kollapszust szenved, 
ez a gélben elhelyezkedő hatóanyag 
kipréselődéséhez vezet.

3μm



Tűhegy 
mikrorészecskékkel
(SEM felvétel, Nanomi) 

Miért fontos a méretszabályozás? 
A hatóanyag jobban injektálható, 

az injekció kevésbé fájdalmas.
Fagocitózissal nem fog 

idő előtt eltávozni a szervezetből 

Polimer mikrorészecskék



Polimer mikrogömböcskék
A hatóanyagfelszabadulás üteme szabályozható a 
 porozitással és a 
 hidrolízis sebességével (kopolimer összetétele, sztereoregularitása, 
kristályosság foka)

100 µm körüli mag/héj szerkezetű PLGA 
mikrogömböcske nanopórusos szerkezettel, a 
hatóanyag kioldódása után 



Lee: Double-walled microspheres for the sustained release of a highly water soluble drug: characterization 
and irradiation studies . J. Controlled Release, 83, 437-452 (2002).

(A) Etanidazol-t tartalmazó 
mikrogömb, 
PLLA:PLGA (2:1); 

(B) üres mikrogömb, 
PLLA:PLGA (1:1);

(C) üres mikrogömb, 
PLLA:PLGA (2:1); 

(D) üres mikrogömb, 
PLLA:PLGA (2.5:1).

SEM keresztmetszeti felvételek a kettősfalú mikrorészecskéről

100 μm
Az előállítást a két polimer eltérő oldhatósága teszi lehetővé.

Programozott, késleltetett hatóanyagleadás



SEM felvételek PLGA mikrorészecskékről különböző PEG8000 tartalommal 

Wang: Controlled Release Devices for Chemotherapy and Radiotherapy Applications. Biomaterials, 23 3555-
3566 (2002). 

A morfológia és a 
hatóanyag felszabadulás

5% PEG

10% PEG

5 μm

%

nap

függ az összetételtől, 
az adalék mennyiségétől 

és típusától



Gyógyszerhordozó gömböcskék
Speciális kombinációja az előnyös hatóanyag leadási 
és az optimális szervezetbe juttatási tulajdonságoknak. 

A polimer nanogömböcskék tartalmazzák a hatóanyagot. 
Ezekből egy jobb áramlási tulajdonságokkal bíró, mikrorészecskéket 
tartalmazó szuszpenziót készítenek permetszárítással.

Tsapis, Trojan particles: Large porous carriers of nanoparticles for drug delivery, 
PNAS 99, 12001 2002

Trójai részecskék: nanorészecskéket (170nm) mikrorészecskeként viszik be

KOLLOSZÓMA

Adalékanyagokkal szabályozható a mikrorészecskék mérete, és stabilitása.
Az alkalmazás helyén szétesnek az alkotó nanorészecskékké.



Kristályos részecskék
Aeroszol reaktorban kristályosítva

Beclomethasone dipropionate részecskék SEM 
képe. Az érdes felület a kristályosság jele, ezt a 

röntgen diffrakciós vizsgálat is megerősíti. 
Az átlag méret: 2 μm

Raula: Pharmaceutical nanomaterials. Helsinki Univ. Technol. Dept. Applied Physics, Nanomaterials Group 

Aeroszol áramlási reaktor

Hatóanyag mikrorészecskék

Peptid „borítás” 
a hatóanyagszemcse felületén



Szövettámasz: csont, porc

sejtek a
paciens szövetéből szintetikus

szövettámasz

nyersanyagok

beültetésre előkészített szövetpótló

megtapadó, 
szaporodó sejtek

Személyre szabott implantáció



Polimer szövettámaszok
Pórusos tömbanyagok biológialiag 
lebomló, felszívódó polimerekből: 
poliglikolsav, politejsav, 
ezek kopolimerjei
csontszövet pótlására

A hidrolízis termékek nem toxikusak.Előállítás: 

olvadékból 
részecske kioldással
(só, cukor)

rostos elemek
rendezésével,

habosítással,

termikus 
fázisszeparációval

A feladata időleges



Szövettámasz
Biológiailag lebomló, felszívódó polimerből kialakított pórusos test 

Pórusméret (szövetfüggő)
Pórusméreteloszlás
Porozitás (90%-nál nagyobb)
Átjárhatóság, összefüggő pórusok
Felület nagysága
Felület minősége: 

kémia, 
morfológia

Sejtmegtapadás, szaporodás, 
benövés
véredények kialakulása

Megjelenés (jó megmunkálhatóság): 
szálak, fóliák, kötött, szövött anyagok, szivacsos elemek…

A szerkezet meghatározó



Szövettámasz
Biológiailag lebomló, felszívódó polimerből kialakított pórusos test 

Pórusméret (szövetfüggő)
Pórusméreteloszlás
Porozitás (90%-nál nagyobb)
Átjárhatóság, összefüggő pórusok
Felület nagysága
Felület minősége: morfológia,
kémia

Sejtmegtapadás, szaporodás, benövés, véredények kialakulása

A pórusfal nanométeres, 
kollagénméretű szálakkal borított

5 μm1 mm



Szövettámasz

Pórusméret (szövetfüggő)
Pórusméreteloszlás
Porozitás (90%-nál nagyobb)
Átjárhatóság, összefüggő pórusok
Felület nagysága
Felület minősége: kémia, morfológia

Sejtmegtapadás, szaporodás, benövés, véredények kialakulása

Hidroxiapatit szemcsék képzése 
a pórusfalon

50 μm200 μm



Polimer szövettámaszok

Az MIT-ben kifejlesztett szövettámasz, melyet 
őssejtekkel vagy szívizomsejtekkel borítanak. A 

beültetés után a polimer támasz fokozatosan 
feloldódik, a helyén pedig ott marad az új szívizom 

szövet, amely várhatóan a szív saját szövetének 
megfelelő tulajdonságú.

molekulatömeg, 
szerkezet, 
kristályosság, 
kopolimer összetétel
porozitás, geometria
szennyezők
adalékok
pH
hőmérséklet
ionok, enzimek

Lebomlási idő -
illeszkedés a szövetképződés 
sebességéhez



Köszönöm a figyelmet!
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