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ELŐZMÉNYEK ÉS CÉLKITŰZÉSEK 

A kiváló és precízen módosítható biológiai és katalitikus aktivitásuknak, valamint 

optikai tulajdonságuknak köszönhetően, az ezüst nanorészecskék az egyik legnagyobb 

jelentőséggel bíró nanoszerkezetek. Citotoxikus és antimikrobiális hatásuk révén számos 

kereskedelmi forgalomban kapható termékben megtalálhatók, továbbá fellelhetők 

orvosbiológiai felhasználások során is mint antimikrobiális hatóanyagok, célzott hatóanyag 

szállító rendszerek, bioszenzorok, rákterápiás szerek, vagy molekuláris képalkotó eljárások 

kontrasztanyagai. A nanoméretű szerkezetek – így az ezüst nanorészecskék is – a kiemelkedően 

magas fajlagos felületüknek köszönhetik különleges tulajdonságaikat, ami azonban magas 

felületi energiát eredményez. Ezt az energiaszintet a rendszerek csökkenteni igyekeznek a 

termodinamikai energiaminimumra való törekvés érdekében, ami jellemzően a részecskék 

között kialakuló vonzó kölcsönhatásokban nyilvánul meg, az ebből származó aggregáció pedig 

éppen a nano mérettartományra jellemző tulajdonságok romlását, megszűnését 

eredményezheti. Az ezüst nanorészecskék biológiai alkalmazását érintő kutatások során 

azonban a részecskék aggregációjának kérdése rendszerint háttérbe szorul, holott a biológiai 

rendszerek összetétele nem ideális a nanorészecskék kolloidstabilitásának szempontjából, 

továbbá az aggregációt olyan paraméterek is jelentősen befolyásolják, mint például a 

részecskék mérete és a felületi stabilizálószerek minősége, amelyek a bio-nano kutatásokban is 

nagy relevanciával rendelkeznek. 

A kutatómunka során a részecskeméretnek és a stabilizáló mechanizmusnak az ezüst 

nanorészecskék kolloidstabilitására gyakorolt hatását tanulmányoztuk biológiailag releváns 

körülmények között. A részecskeméret miatt bekövetkező változásokat citrát csoportokkal 

elektrosztatikusan stabilizált 10, 20 és 50 nanométeres átlagos átmérőjű részecskék segítségével 

tanulmányoztuk, a felületi borítás vizsgálata során pedig 10 nanométeres, polivinil-

pirrolidonnal sztérikusan stabilizált, illetve zöld tea extraktummal elektrosztérikusan stabilizált 

részecskéket hasonlítottunk össze egymással és a citrát ionokkal stabilizált minták legkisebb 

tagjával. A dinamikus fényszórásmérést, zéta-potenciál vizsgálatot, valamit ultraibolya-látható 

fény spektroszkópiát felhasználó kolloidstabilitás vizsgálatokat követően a részecske-

aggregáció és a biológiai aktivitás közvetlen kapcsolatát is jellemeztük in vitro toxicitási esszék 

segítségével humán sejtvonalakon és mikrobákon is. 
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KÍSÉRLETES RÉSZ 

A citrát csoportokkal stabilizált, 10 nm átmérőjű ezüst nanorészecske kolloidot 

(AgNP@C10) ezüst-nitrát nátrium-bórhidrides kémiai redukciójával állítottuk elő trinátrium-

citrát jelenlétében. A szintézis során 75 mL 9 mM-os trinátrium-citrát oldatot 70 °C-ra 

melegítettük, amihez 2 mL 1 w/v%-os AgNO3 oldatot adtunk, majd 2 mL 0,1 w/v%-os frissen 

elkészített NaBH4 oldatot csepegtettünk. A kialakult aranybarna kolloidot egy órán át 

kevertettük 70 °C-on, majd hagytuk magától szobahőmérsékletre lehűlni. 

A 20 és 50 nanométeres ezüst nanorészecskéket egymást követő magnövesztéses 

lépésekben állítottuk elő. A 20 nm-es szol (AgNP@C20) szintézise során 90 mL 7,6 mM-os 

citrát oldathoz 10 mL AgNP@C10 kolloidot adtunk 80 °C-on, majd ehhez a reakcióelegyhez 

2 mL 1 w/v%-os ezüst-nitrát oldatot csepegtettünk és egy órán át kevertettük ezen a 

hőmérsékleten. Végül a legnagyobb részecskék (AgNP@C50) szintéziséhez az előző lépést 

ismételtük annyi eltéréssel, hogy a 10 mL ezüst szuszpenzió nem a legkisebb, hanem a második 

lépésben növesztett részecskéket tartalmazta. 

A polivinil-pirrolidonnal stabilizált részecskék (AgNP@PVP10) szintézise során a 

stabilizáló polimer 0,17 g-ját 95 mL ioncserélt vízben diszpergáltuk, majd 70 °C-on ehhez 2 mL 

1 w/v%-os AgNO3 oldatot, illetve a 2 mL 0,1 w/v%-os, friss NaBH4 oldatot adtunk, majd 

1 órán át kevertettük a reakcióelegyet ezen a hőmérsékleten. 

A zöld teával stabilizált, 10 nm-es részecskék (AgNP@GT10) növesztéséhez először 

szárított és aprított zöld tea levelek 2 g-jából 100 mL ioncserélt vízzel extraktumot készítettünk 

20 perces kevertetés mellett 80 °C-on, majd a kivonatot egy 0,45 µm pórusméretű nylon 

membrán segítségével átszűrtük. A részecskéket az így készített extraktum és 0,1 M-os AgNO3 

oldat 2:1 térfogatarányú összeöntésével készítettük szobahőmérsékleten. 24 óra kevertetés 

elteltével a terméket 0,22 µm-es fecskendőszűrő segítségével újra átszűrtük. 

A szintézisek sikerességét transzmissziós elektronmikroszkópiával vizsgáltuk. A 

részecskék méretét, diszperzitását és morfológiáját mintánként 15 reprezentatív 

elektronmikroszkópos felvétel kiértékelésével jellemeztük, a kristályszerkezetüket (és ezáltal 

összetételüket) elektrondiffrakciós felvételekkel vizsgáltuk. A részecskék felületi plazmon 

rezonanciájából származó karakterisztikus elnyelési UV-Vis spektrumok segítségével további 

bizonyítékokat szereztünk a részecskék anyagi minőségére vonatkozóan. 

Az ezüst nanorészecske minták kolloidstabilitásának jellemzését három tényező 

változásának megfigyelésével végeztük el: dinamikus fényszórásmérések (DLS) segítségével 

figyeltük a minták átlagos hidrodinamikai átmérőjének változását, zéta-potenciál (-potenciál) 
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mérésekkel vizsgáltuk a részecskék stabilitását, továbbá a kolloidok karakterisztikus 

fényelnyelési csúcsainak változása információkat szolgáltatott az aggregáció mértékére, a 

felületi reakciókra és bizonyos esetekben a nanorészecskék kémiai stabilitásának változására 

is. A méréseket 5 mL térfogatú, nanorészecskékre nézve 10 ppm koncentrációjú mintákban 

végeztük, amelyekben a kezdeti UV-Vis abszorbancia 1 közeli értéket vett fel és ezekben 

alakítottuk ki a vizsgálandó bioreleváns körülményt. A kísérletek során megfigyeltük a 

kémhatás (pH 3; 5; 7,2 és 9), valamint a nátrium-klorid (10; 50 és 150 mM), glükóz (3,9 és 

6,7 mM) és glutamin (4 mM) koncentrációk hatását a részecskék stabilitására. Továbbá 

tanulmányoztuk a biológiai és környezeti rendszerek összetettségét jobban tükröző, és az in 

vitro vizsgálatok során rutinszerűen alkalmazott sejtmédium-alkotók, a DMEM (Dulbecco’s 

Modified Eagle’s Medium), illetve FBS (fetal bovine serum) jelentőségét is a részecske-

aggregáció tekintetében. Mindegyik mérés 24 órán át tartott, amely során a 0; 1,5; 3; 6; 12 és 

24 órás időpontokban lemértük a minták átlagos hidrodinamikai átmérőjét, zéta-potenciálját, 

illetve a karakterisztikus fényelnyelési spektrumát. 

Az in vitro vizsgálatok során MTT esszéket végeztünk humán tumoros (A549, DU145, 

HeLa), illetve nem tumoros (MRC-5, HaCaT) sejtvonalakon, valamint mikrodilúciós 

vizsgálatokat gomba (C. neoformans), Gram-pozitív (B. megaterium) és Gram-negatív (E. coli) 

mikróba törzseken. Első lépésként meghatároztuk az ezüst kolloidok IC50 és MIC értékeit a 

kísérletekbe bevont humán sejteken és mikróbákon. A kolloid mintáinkat, az IC50 és MIC 

értékeknek megfelelő koncentrációkban, a részecske-aggregáció indukálásának céljából 

meghatározott időtartamokra 150 mM NaCl oldattal kezeltük, majd jellemeztük az aggregációs 

állapot és a toxicitás kapcsolatát. 
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ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

T1: Egy újszerű megközelítés alapján, kémiai és biológiai módszerek együttes 

felhasználásával kialakítottunk egy vizsgálati protokollt, melynek alkalmazásával 

vizsgálható a nanorészecske-aggregáció és annak biológiai következményei is. 

1.1  Elsőként alkalmaztunk egy összetett, a hidrodinamikai átmérő és a zéta-potenciál 

meghatározásán, illetve UV-Vis spektroszkópián alapuló vizsgálati protokollt, melynek 

révén az ezüst nanorészecskék aggregációs viselkedését biológiailag jelentős 

körülmények és anyagok jelenlétében tudjuk jellemezni. Bemutattuk, hogy a mérési 

eredmények közös értelmezése információkat szolgáltathat a nanoezüst rendszerek 

kolloid-, és kémiai stabilitásáról, illetve a rendszerekben lejátszódó határfelületi 

jelenségekről. 

1.2. A szakirodalomban elsőként végeztünk olyan, viabilitás és mikrodilúciós vizsgálatokat, 

amelyek változó értéke nem a nanorészecske-koncentráció, hanem az aggregáció 

mértéke volt, szemléltetve az ezüst nanorészecskék toxicitásának és 

kolloidstabilitásának erőteljes kapcsolatát. 

T2: Bemutattuk, hogy a részecskeméret csökkenése a bioreleváns kolloidstabilitás 

gyengülése által csökkenti az ezüst nanorészecskék toxicitását, szemléltetve a 

részecskeméret összetett biológiai jelentőségét. 

2.1 Mérési eredményeinkkel igazoltuk, hogy a magnövesztéssel előállított, 

elektrosztatikusan stabilizált nanorészecskék méretének növelésével nem pusztán az 

egyéni kolloidstabilitás erőssége növelhető, hanem a részecskék ellenállóképessége is 

felerősödik az aggregációt serkentő bioreleváns körülményekkel szemben. A nagyobb 

részecskék ellenállóképessége egyes pH tartományokban és NaCl koncentrációk mellett 

megmutatkozott. A megközelítőleg 65 mM-os ionerősségnek megfelelő DMEM 

közegében a három különböző AgNP@C mintában lévő ezüst nanorészecskék 

aggregátumainak átlagos mérete fordítottan arányos volt a primer részecskemérettel. 

2.2 A nagyobb részecskeméret által biztosított erősebb kolloidstabilitás a részecskék 

hosszútávú toxicitásában is megmutatkozott. Amíg a legkisebb részecskéket tartalmazó, 

AgNP@C10 az aggregáció hatására az A549 sejtvonal kivételével minden egyéb humán 

sejten és mikrobán teljes mértékben elveszítette a toxicitását legkésőbb 24 óra elteltével, 
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addig az 50 nm-es AgNP@C50 részecskék minden esetben bizonyos mértékig 

megtartották a biológiai aktivitásukat. 

2.3 Annak ellenére, hogy az IC50 és MIC vizsgálatok alátámasztották a szakirodalomban 

általánosan elfogadott elvet, amely szerint az ezüst nanorészecskék natív toxicitása 

erősödik a részecskék méretének csökkenésével, az aggregációs in vitro toxicitás 

kísérletek rávilágítottak arra, hogy biológiailag releváns körülmények között a kisebb 

részecskék erélyesebb aktivitása nem minden esetben használható ki azok jelentős 

mértékű aggregációjának következtében. Ezért az orvosbiológiai felhasználások során 

a legkisebb ezüst nanorészecskék alkalmazása helyett az optimális részecskeméret 

meghatározását kell előtérbe helyezni a biológiai aktivitás fenntartásának érdekében. 

T3: Kimutattuk a kialakított stabilizáló mechanizmusok ezüst nanorészecskék 

kolloidstabilitására gyakorolt hatását és biológiai relevanciával rendelkező különbségeit. 

3.1 Annak ellenére, hogy a citrát csoportokkal elektrosztatikusan stabilizált ezüst 

nanorészecskék a legkönnyebben beszerezhető és legtöbbet tanulmányozott nanoezüst 

rendszerek, a kísérleti eredményeink alapján ez a mechanizmus bizonyult a 

legkiszolgáltatottabbnak a környezeti körülmények változására, gyenge 

kolloidstabilitást mutatva mind savas pH, mind fiziológiás NaCl koncentráció hatására, 

amely mikronos nagyságrendű aggregátumok megjelenéséhez vezetett. 

3.2 A polivinil-pirrolidonnal sztérikusan stabilizált nanorészecske minta esetén kiváló 

kolloidstabilitást tapasztaltunk. Enyhén savas kémhatás (pH 5) kivételével – ahol a 

mérsékelten megnövekedett H+ koncentráció hatására kismértékű hidrodinamikai 

átmérő növekedést figyeltünk meg – minden más bioreleváns tényező jelenlétében nem, 

vagy csak elhanyagolgató mértékű változásokat detektáltunk. A kísérleteink rámutattak 

arra is, hogy a PVP borítás nem tudta a részecskék felületét kémiailag is megvédeni a 

környezet hatásaitól, mivel emelkedett Cl- koncentráció mellett ezüst-klorid csapadék 

képződését tapasztaltuk, amit a minták -potenciáljának csökkenése és UV-Vis 

spektrumának alapvonal-emelkedése jelzett. 

3.3 A zöld tea extraktum erős elektrosztérikus stabilizációt alakított ki a részecskék körül, 

így a részecskék aggregációs viselkedése az előző két minta tulajdonságait ötvözte. 

Bioreleváns körülmények hatására az AgNP@GT10 részecskék kolloidstabilitásának 

változása a citráttal stabilizált részecskéknél tapasztalt, elektrosztatikus 

kölcsönhatásokon alapuló folyamatokra hasonlítottak, azonban a zöld tea nagyméretű 
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biomolekuláinak sztérikus kölcsönhatásai a PVP-hez hasonlóan jelentősen 

csökkentették a részecske-aggregáció mértékét, így az a legszélsőségesebb 

körülmények között is enyhe maradt. Az erős kolloid stabilitás mellett az AgNP@GT10 

részecskék kémiailag is stabilnak bizonyultak, ezzel szemléltetve, hogy a kísérleti 

körülményeink között elektrosztérikus kölcsönhatások kialakítására volt szükség a 

kolloidális és kémiai stabilitás egyidejű biztosításának érdekében. 

3.4 Bemutattuk, hogy a stabilizáló mechanizmusok kolloidstabilitásra gyakorolt hatása a 

részecskék toxicitásában is megmutatkozik. A kolloidstabilitás szükségszerű az ezüst 

nanorészecskék toxicitásának fennmaradása érdekében. Ameddig az aggregációra 

hajlamos AgNP@C10 biológiai aktivitása a legtöbb in vitro kísérlet során teljesen 

megszűnt, addig az AgNP@PVP10 és AgNP@GT10 mintáké fennmaradt. A PVP-vel 

stabilizált részecskék kémiai degradációja nem okozott aktivitásváltozást, azonban 

valós orvosbiológiai problémák megoldásakor a tapasztalt csapadékképződés komoly 

következményekkel járhat. A kísérleti eredményeink alapján, a legnagyobb 

biztonsággal és hatékonysággal a zöld tea mátrixszal stabilizált ezüst nanorészecskék 

használhatók bioreleváns körülmények között. 

T4: Jellemeztük a részecskék felületén kialakuló biomolekuláris koronák kolloid-, és 

kémiai stabilitásra gyakorolt jótékony hatását. 

4.1 Bebizonyítottuk, hogy az 5 v/v%-ban borjú szérumot tartalmazó rendszerekben 

kialakuló biomolekuláris koronák részecskemérettől függetlenül javítani képesek az 

aggregációra hajlamos ezüst nanorészecske minták kolloidstabilitását. A korona 

effektus stabilizáló hatása az AgNP@C50 minta esetén volt a legszembetűnőbb, ahol a 

nagy részecskeátmérő és az adszorbeálódott biomolekula réteg együttes hatására a 

részecskék magas elektrolitkoncentráció mellett sem aggregálódtak. 

4.2 Az AgNP@PVP10 kolloid vizsgálata során bebizonyosodott, hogy a biomolekuláris 

koronák az ezüst részecskék kémiai stabilitását is képesek javítani. A nátrium-klorid 

hatására, csapadékképződés útján kémiailag degradálódó részecskék esetén, FBS 

jelenlétében részecskeklaszterek megjelenésére utaló UV-Vis elnyelési csúcsokat 

tapasztaltunk. Ez rávilágított arra, hogy a részecskék degradációjának kezdeti szakaszán 

a részecskék bizonyos mértékben fragmentálódnak, viszont mivel a biomolekulák 

képesek a kialakuló klaszterek körül is koronát képezni, ezzel késleltetik a degradációt 

és a tömb fázisú csapadék kialakulását. 
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