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Bevezetés és célkitűzés 

 

 A tuberkulózis (TBC) a világ egyik vezető, halálos kimenetelű, baktérium okozta 

krónikus betegsége. A kórokozó Mycobacterium tuberculosis (Mtb) humán patogén 

baktérium 8 millió embert fertőz meg és közel két millió ember halálát okozza évente. 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2012-ben megállapította, hogy 2011-ben 8,7 

millió új TB fertőzést (közöttük 13% HIV vírussal is fertőzöttet) regisztráltak, továbbá 

1,4 millió ember halt meg tuberkulózisban, közöttük közel egy millió HIV-negatív, 

valamint 430 000 HIV-pozitív egyén halálesetét jegyezték fel.  

A Mtb sejtfallal rendelkező obligát parazita, amely gyógyszerekkel szemben 

rendkívül ellenálló. A Mtb meglehetősen nagy, 2-4 µm hosszú és 0,2-0,4 µm átmérőjű, 

pálcika alakú baktérium (bacillus). A gazdaszervezet bizonyos immunsejtjeiben 

(makrofágokban) képes a túlélésre (fakultatív intracelluláris élősködő), és lassan, 15-20 

óránként osztódik. A Mtb aerob bacilus, így a TBC betegség során klasszikus esetben 

mindig a levegővel jól átjárt, magasabb tüdőlebenyekben találhatók a baktériumtelepek. 

A tuberkulózis terápiája során sok nehézség lép fel. A gyógyulás jelenleg sokáig tartó, 

nagy dózisú gyógyszeres kezeléssel érhető el, ráadásul a jelenlegi gyógyszerek toxikus 

hatásúak, amelyeknek súlyos mellékhatásaik vannak, mint például máj és 

vesekárosodás, továbbá a Mtb gyógyszerrel szembeni rezisztenciája is könnyen 

kialakul. A gyógykezelés időtartamának lerövidítése és a káros mellékhatások 

csökkentése szükséges. Ennek érdekében több irányban folynak kutatások új 

gyógyszerek kifejlesztésére. 

Az egyik lehetőség a meglévő, ma is használatos gyógyszerek, mint például az 

izoniazid (INH) módosítása a sejtfelvételt, a hatóanyag célbajuttatását elősegítő peptid 

konjugálásával, és így nagyobb hatékonyságú gyógyszer előállítása. A konjugációt úgy 

tervezik, hogy a hatóanyagok ezáltal könnyebben lépjenek kölcsönhatásba a 

sejtmembránokkal, és szelektív, receptor indukált endocitózissal jusson be a hatóanyag 

a sejtbe. Ez által a kívánt hatás eléréséhez kisebb dózis is elegendő, melynek 

következtében a mellékhatások jelentősen csökkennek.  

Egy másik módszer a hatékony gyógyszerjelölt molekulák megtalálásának új 

metódusa: azon molekulák „in silico” (számítógépes szimulációs) azonosítása, amelyek 
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képesek blokkolni a baktérium életfontosságú enzimjeit. Az enzim 

kristályszerkezetének ismeretében annak aktív centrumába illeszkedő molekulák közül 

a gyógyszerjelölteket további szelekciókkal választják ki. Ezek közül az egyik 

legfontosabb a hatóanyag minimum inhibitor koncentrációjának (MIC) meghatározása. 

Az antibakteriális hatóanyagok nagy csoportjának aspecifikus 

hatásmechanizmusa a sejtmembrán szerkezetének megzavarásán, a lipid kettősréteg 

roncsolásán alapul. Erre a membránroncsolásra vagy „kilyukasztásra” általában 

kationos molekulák, peptidek, polimerek (pl. penetratin) alkalmasak. Ilyen célra 

szintetikus polielektrolitokat is fejlesztenek, melyek szerkezetét, polaritását, töltését, 

hidrofób jellegét szisztematikusan változtatják, keresve a leghatásosabb anyagot. 

Munkám során a fent említett módszerekkel előállított hatóanyagok sejtmembrán 

modellhez való affinitását vizsgáltam Langmuir, illetve Langmuir-Blodgett technikával. 

A legegyszerűbb biológiai szervezetek is rendkívül összetett felépítésűek. Alkotó 

elemeik különböző szerveződési szinteken bonyolult kapcsolathálózatot hoznak létre, 

amely folyamatos, dinamikus változásban van. Az ilyen összetett rendszerek vizsgálata 

meglehetősen bonyolult, különösen akkor, ha egy adott folyamatot szeretnénk 

meghatározni. Ezért érdemes olyan modell rendszereket létrehozni, melyek lehetőség 

szerint a legegyszerűbbek, de a vizsgálni kívánt folyamat részleteiben tanulmányozható. 

A gyógyszereknek a fertőzött célsejt elérése érdekében különféle membránokon kell 

keresztüljutniuk. A határfelület minősége jelentősen befolyásolja, hogy milyen 

természetű anyagok képesek azzal kölcsönhatásba lépni: megkötődni, vagy átjutni azon.  

A lipid Langmuir monoréteg az egyik legegyszerűbb sejtmembrán modell. Sokkal 

kevésbé komplex, mint bármelyik biológiai membrán, de előnye, hogy jól definiált 

rendszer, mely lehetővé teszi sok paraméter változtatását, mint például a tömörségét, 

fluiditásét, a lipidek összetételét úgy, mint az alsó fázis összetételét és a hőmérsékletét. 

A különböző típusú bioaktív molekulák ilyen lipid membrán modellel való molekuláris 

kölcsönhatását vizsgáltam. Ehhez különböző összetételű, rendezett lipid monorétegeket 

állítottam elő, amelyek tulajdonságait 24 és 36
o
C-on jellemeztem. A bioaktív anyagok 

memebránaffinitására a penetrációs képességükből következtettem. A membránnal való 

kölcsönhatás, a penetráció által okozott szerkezetváltozást is tanulmányoztam.  
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 Célom az volt, hogy a hatóanyag jelöltek, hatóanyag-konjugátumok, 

antibakteriális anyagok membránaffinitásának jellemzésével, elemzésével elősegítsem a 

nagyszámú gyógyszerjelölt molekula közötti szelekciót, valamint a hatékonyabb 

konstrukciók tervezését. 

  

Alkalmazott módszerek 

 

A membrán modell rendszereket Langmuir-technikával állítottam elő. A 

kiválasztott lipid rendszerek egy, és két komponensűek voltak. Egy komponensű lipid 

monoréteget állítottam elő Phospholipon® 100 H-ból, illetve DPPC-ből. 

Kétkomponensű modellként DPPC-DPPG, DPPC-kardiolipin és különböző összetételű 

DPPC-mikolsav keveréket alkalmaztam. 

A membrán modellel való kölcsönhatás kvantitatív jellemzésére a bioaktív 

molekulák penetráció képességét határoztam meg Langmuir-mérlegben végrehajtott 

tenziometrikus mérésekkel különböző oldalnyomáson, 24 és 36
o
C-on. Az 

eredményekből a membránaffinitást egyetlen adatként jellemző penetrációs küszöb 

értékeket határoztam meg. A penetrációs küszöb a lipid monorétegnek az a legnagyobb 

oldalnyomása, amely mellett a hatóanyag még képes penetrálni. 

A lipid filmek és a hatóanyaggal penetrált lipid rétegek szerkezetvizsgálatára 

atomi erő mikroszkópiát használtam. Langmuir-Blodgett módszerrel a lipid filmet 

csillám, illetve üveg hordozóra vittem át. A penetráció szerkezetmódosító hatását a 

tiszta lipid film és a penetrált molekulákat is tartalmazó réteg felületi érdességének és 

szerkezetének összehasonlításával elemeztem.  
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Tudományos eredmények 

 

A tudományos eredmények tézispontjai mellett feltüntettem annak a közleménynek a 

sorszámát, mely az adott eredményt részletesen tárgyalja. 

 

 

1. Langmuir-mérleges módszerrel meghatároztam a penetráció méréshez használt lipid 

modell rendszerek oldalnyomás-terület izotermáját és stabilitását, különböző 

oldalnyomások esetén, 24 és 36
o
C-on. Megállapítottam, hogy a DPPC és a 

Phospholipon® 100 H modell membránok stabilitásbeli különbsége nem jelentős, 

míg a mikolsavat is tartalmazó modell rendszer stabilitása a mikolsav arányának 

növelésével csökken a tiszta DPPC filmhez képest mindkét hőmérsékleten. Az 

egykomponensű lipid film 36
o
C-on expandált, komprimálhatósága nagyobb, mint 

24
o
C-on. Ezzel szemben a DPPC-mikolsav filmek az additivitás analízis eredménye 

szerint az összetételtől függő tömörséget mutatnak.  (2, 4) 

 

2. A lipid monorétegbe való penetráció méréséből megállapítottam, hogy a nagy 

teljesítményű in silico számítógépes dokkolási módszerrel azonosított, a 

Mycobacterium tuberculosis létfontosságú enzimjét blokkoló gyógyszerjelölt 

molekulák közül a TB501 és a TB502 szignifikáns és hasonló membrán affinitást 

mutat, míg a TB505 nem penetrál a rétegbe. A TB502 penetrációjának mértéke 

36
o
C-on nagyobb volt, mint a TB501-é, és ezen a hőmérsékleten kiemelkedően 

nagy, 50mN/m-es penetrációs küszöb jellemzi.  (2) 

 

3. Megmutattam, hogy a poláris, jó vízoldhatóságú izoniazidnak (INH) nincs affinitása 

lipid monorétegekhez. Az INH peptid és lipopeptid konjugátumai (INH-redSer, pal-

T5-(INH)2 ezzel szemben jelentős penetrációs képességgel rendelkeznek. További 

kismolekulás hatóanyagok (TB803 és TB852) penetrációs képessége is 

nagymértékben növekedett a peptiddel való konjugálás következtében. (1, 3) 
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4. Atomi erő mikroszkópos vizsgálatok segítségével megmutattam, hogy a 

Phospholipon® 100 H egyrétegű LB-film 24 ºC-on sima, homogén felszínt mutat, 

melynek vastagsága megfelel a lipid molekulák hosszának. A lipidréteg hasonló 36 

ºC-on is, de a monoréteg vastagsága kisebb, mely a lipid molekulák magasabb 

hőmérsékleten kevésbé orientált szerkezetét tükrözi. Ezzel szemben a DPPC-

mikolsav keverékfilm heterogén, a mikolsav változatos szerkezetű, mikrométer 

nagyságrendű, kiemelkedő aggregátumokat képez a rétegben. 

Bioaktív molekulák penetrációja a lipid rétegbe minden esetben a felületi érdesség 

növekedését eredményezte.        (2, 4, 5) 

 

5. Összehasonlítva a hatóanyagok és konjugátumok membrán affinitását 24 és 36
o
C-

on, megállapítottam, hogy Phospholipon és DPPC monorétegekbe 36
o
C-on általában 

nagyobb a penetráció mértéke, ami a kevésbé rendezett réteg szerkezetnek 

tulajdonítható. Ezzel ellentétben, a DPPC-mikolsav 3:1 tömegarányú keverék 

lipidréteggel a pal-T5-(INH)2-nak 24
o
C-on lényegesen nagyobb a kölcsönhatása, 

mint 36
o
C-on. Ez a hidrofób mikolsav domének jelenlétével van összefüggésben.  

(2, 4) 

 

6. Antibakteriális amfipatikus polielektrolitok membánaffinitását semleges és negatív 

töltésű lipid monorétegbe való penetrációképesség mérésével jellemeztem. A 

hidrofób láncokkal módosított polimerek membránaffinitása az eredeti PEI 

molekuláénak többszöröse. Megállapítottam, hogy a felületaktivitást meghaladó, 

rendkívül nagy membránaffinitásban a hidrofób kölcsönhatás dominál, míg az 

elektrosztatikus, az adott körülmények között elhanyagolható. Az anomális alkil 

lánc függést konformáció változással magyaráztam.   (5) 
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