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1. Bevezetés, célkitűzés 
 
Az utóbbi évtizedben a tudomány szemléletváltáson megy keresztül. 

Felismerték, hogy az anyagok tulajdonságai - többek között - méretfüggőek. A 

legszembetűnőbb változás akkor történik, amikor elérjük a 

nanomérettartományt (10-7–10-10 m). Ebben a tartományban lényegi változás 

tapasztalható az anyagok viselkedésében, ami főleg a megnövekedett fajlagos 

felszínüknek köszönhető [1]. A nanoméretű anyagoknak a térfogatukhoz 

viszonyítva hatalmasra növekedett felszíne megnöveli a nanorészecskék kémiai 

aktivitását. Általában 100 nm alatti részecskéket tekintjük nanorészecskének 

[2]. A csökkenő mérettel megjelenő új tulajdonságok (pl. megváltozott 

oldhatóság, forráspont, mágneses viselkedés stb.) kutatása a XXI. század eddigi 

egyik legdinamikusabban fejlődő tudományterületévé tette a nanotechnológiát. 

Az élet számos területén alkalmazzák ma már az autógyártástól a vegyiparig. 

Még az orvostudomány is használja vívmányait, mely önálló alterületet, a 

nanomedicina tudományát hozta létre. 

A nanomedicina a nanotechnológiai fejlesztések eredményeinek alkalmazása 

az orvostudományi kutatásokban, a diagnosztikában és a kezelésben is. A 

nanomedicina számos, különböző alakú, kémiai összetételű, kristályszerkezetű 

nanoméretű anyag lehetséges gyógyászati felhasználását vizsgálja. 

Leggyakrabban gyógyszerhordozó rendszerként történő alkalmazásuk képezi a 

vizsgálatok tárgyát, amely során olyan nanorendszereket fejlesztenek, amelyek 

megoldást nyújthatnak a célzott, sejtszintű terápia kivitelezésére, vagy a jóval 

kisebb hatóanyag dózis használatára [3]. Emellett már napjainkban is 

rendelkezésre állnak olyan nanodiagnosztikai eszközök, melyek a korai és 

pontos diagnosztikát teszik lehetővé. Ezek közül is fontos szerepet kapnak azok 

az anyagok, melyek szerepet játszanak például a képalkotó eljárásokban 

kontrasztanyagként, de alkalmazhatók akár gyógyszerhordózóként is, így 

komplex megoldást kínálva a problémára [4,5,6,7].  
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A kutatásom során elsősorban olyan nanoanyagok előállításával, illetve 

karakterizálásával foglalkoztam, melyek az ismertetett biológiai célok 

megvalósításában potenciálisan alkalmazhatók.  

A vizsgálataim középpontjában a szuperparamágneses vas-oxid 

nanorészecskék fejlesztése került, melyek alkalmazhatók MRI 

kontrasztanyagként, de használhatók a daganatok hipethermiás kezelésére, 

bioszenzorként, gyógyszerhordozó rendszerként egyaránt [7]. A vas-oxid 

különböző változatokban fordul elő a természetben. A vas oxidációs 

állapotának függvényében megtalálható a würstit (FeO),  a magnetit (Fe3O4), a 

maghemit (γ-Fe2O3) és a hematit (β-Fe2O3) is. Ezek közül a változatok közül a 

biokompatibilis bevonattal rendelkező nanoméretű magnetit szemcsék 

előállítását tűztem ki célul kutatásom során. 
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2. Irodalmi áttekintés 

2.1 A szuperparamágneses magnetit jellemzői 

	
A vas-oxid vegyületek közül elsősorban a maghemit (γ Fe2O3) és a magnetit 

(Fe3O4) szerepel a biológiai vizsgálatok középpontjában. A magnetit vas(II)- és 

vas(III)-oxidok komplexe (FeO·Fe2O3), a természetben előforduló erősen 

ferromágneses ásvány. Az ókori Görögországban fedezték fel ezen 

tulajdonságát a Magnesia környékén található ásványnak. Nevéből – magnetis 

lithos – ered a mágnesesség  elnevezése is [8]. A vas-oxid részecskék esetén 

különösen fontos a méret a mágneses viselkedésük tekintetében. 

Makroszkopikus, tömbi formában a vas és vegyületei ferromágnesesen 

viselkednek, vagyis mágneses tér hatására mágneses jelleget öltenek, ami tér 

eltávolítása után is megmarad, állandó mágnessé válnak. Bizonyos kritikus 

méret alatt viszont szuperparamágneses jelleget vesz fel. Ebben az esetben csak 

a külső mágneses tér hatására mutat a magnetit mágneses tulajdonságot, míg a 

mágneses tér hiányában a részecskék diffúz eloszlásúak lesznek a Brown-

mozgás következtében [9].  A mágneses viselkedés a részecskék elektronjainak 

eredő belső mágneses momentumából, és spinjéből adódik [10].  

Jeong és munkatársai bemutatnak egy egyenletet (2.1), mely segítségével 

kiszámítható az a kritikus részecske sugár – gömb alakú részecske esetén, – 

mely alatt a nanorészecske már csak egyetlen mágneses domaint tartalmaz, és 

viselkedése szuperparamágneses jelleget ölt [11]. 

 

rc=(6kBT/Ku)1/3    (2.1) 

 

ahol rc a kritikus sugár, kB a Boltzman állandó, T a hőmérséklet, Ku a kristályos 

magnetoanizotrópia. 

A szuperparamágnesesség határa magnetit esetében jellemzően 20-30 nm 

között van [3,11,12]. A vas esetében a 3d pályán található 4 db párosítatlan 

elektron erős mágneses momentumot eredményez [4]. Az egyetlen mágneses 
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domainnel rendelkező, nanoméretű magnetit szemcsében az elektronok spinjei 

azonos irányba állnak, amik összeadódva sokkal nagyobb mágneses teret 

eredményeznek, mint a több domainnel rendelkező, makroméretű magnetitben, 

ahol egymást kioltják az ellentétes vektorú domainek. Vagyis a nanoméretű 

magnetit szemcsék sokkal nagyobb lokális mágneses térrel rendelkeznek, mint 

makroméretű társaik, ami segítheti alkalmazásukat például mágneses 

rezonancia (MR) vizsgálatokban [3].  

A kis méret emellett nagyobb fajlagos felülettel (As, 𝜙) jár együtt [1] (2.2 

egyenlet), ami több molekulát jelent a felszínen, így nagyobb biológiai 

aktivitást is.  

 

   𝐴𝑠,𝛼 ≡ !"
!"

                            (2.2) 

 

Az (2.2) egyenlet szerint nemcsak a méret, hanem az alak is számít. Azonos 

térfogat esetén a legkisebb a gömb alakú szemcsék fajlagos felülete.  

Eddigi ismeretek alapján a magnetit szemcsék biokompatibilisek, az élő 

sejtekre nem toxikusak. Terápiás felhasználásuk is sokrétű lehet, elsősorban 

MR kontrasztanyagként, hiperthermiában, vagy gyógyszerhordozóként történő 

alkalmazásukra vannak már példák (1. ábra) [4, 5, 6, 7].  

 

 
 

1.ábra Gyógyszerhordozó vas-oxid nanorészecske 
Az ábra forrása: http://www.ctlglobal.com/tech_nano_orb.asp (2020.11.30.) alapján 
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Ahhoz viszont, hogy egy élő rendszerben benne is maradjanak addig, amíg 

elvégzik a feladatukat, a méret mellett fontos a részecskék felszíni töltése is. 

Vizes oldatban a vas-oxid részecskék hidratációja során a felületen –OH 

csoportok kialakulása figyelhető meg a vízmolekulák kemiszorpciója 

következtében. A felszíni Fe-OH csoportok töltése pH függvényében változik, 

protonálódnak, vagy deprotonálódnak az alábbi egyenletek szerint [13]. 

 

Fe-OH + H+ ⇔ Fe-OH2
+      (2.2) 

Fe-OH ⇔ Fe-O- + H+          (2.3) 

 

Mivel a folyamat a pH függvénye, egy adott pH érték mellett a részecske 

felszíni töltései kiegyenlítődnek, ezáltal a nettó felszíni töltése nem lesz 

mérhető. Ez a nulla töltésállapot (PZC, point of zero charge) [13]. Ezen a PZC 

körüli pH tartományban aggregálódnak legkönnyebben a részecskék, mivel 

ekkor az elektrosztatikus taszítóerők hatása nem jelenik meg. A magnetit 

esetében ez az érték az élettani pH tartományban van [14], ami megnehezíti 

azok élő rendszerekben történő alkalmazását tiszta állapotban. Emiatt 

szükséges a stabilizálásuk, amit legtöbb esetben különböző anyagok felületi 

adszorpciójával érnek el. A felszíni Fe-OH csoportok a részecske 

töltésállapotának kialakításában alapvetőek, de emellett aktív centrumnak is 

számítanak a részecskék felszínén, vagyis a bevonatként alkalmazandó 

anyagok megkötésében is szerepet játszanak. Az aktív centrumok száma 

megközelítőleg 5-10 db/nm2 [15] egy magnetit részecske felszínén. Ezen az 

aktív centrumok segítségével kötődhetnek kémiai úton a különböző oldott 

anyagok a magnetit részecskék felületéhez, amelyek stabilizáló rétegként is 

szolgálhatnak. 
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2.2 A szuperparamágneses magnetit előállítási lehetőségei 

 

A nanoméretű anyagok előállítására több út is rendelkezésre áll. Egyik irány 

fizikai jellegű, vagyis a makroméretű anyagok aprításával érjük el a kívánt 

méretet. A másik lehetőség, amikor valamilyen kiindulási anyag(ok)ból kémiai 

reakció(k) eredményeképpen jön létre a  nanorészecske. A harmadik lehetőség, 

amikor élő organizmusok segítségével hozzák azt létre [4,5]. A nanoméretű 

magnetit részecskék előállítása során cél a minél kisebb és lehetőleg azonos 

méret és forma létrehozása, azaz a homodiszperz rendszer megvalósítása.  

A magnetit szemcsék előállítására számos különböző módszer létezik, melyek 

nagy része a kémiai utat preferálja. Ebben az esetben általában vizes közegben, 

különböző vas-sók elegyéből (klorid, szulfát, nitrát, perklorát stb.) kiindulva 

hozzák létre a magnetitet [5,6,7], de kiindulási anyag lehet a vas-pentakarbonil 

(Fe(CO)5) is [16].  

Előállítási lehetőségek közé tartozik többek között a koprecipitációs, a 

mikroemulziós, a szol-gél szintézis, a sonokémiai reakció, a hidrotermikus 

reakció, az elektrospray szintézis, a „flow injection” szintézis, vagy a termikus 

bomlás is [4,5,6,7,17,18]. Kísérleteim során a koprecipitációs módszert 

alkalmaztam a magnetit szemcsék előállítására. 

 

2.2.1 Koprecipitációs módszer 

	
A nanoméretű vas-oxid részecskék előállítására a legegyszerűbb és 

legáltalánosabban használt a koprecipitációs módszer. Könnyen kivitelezhető 

eljárás, amely segítségével egyszerre nagy mennyiségű magnetit állítható elő, 

de a homogén rendszer létrehozása nem egyszerű. Kiindulási anyagként a 

legtöbb esetben vas-sók - legtöbbször kloridok - vizes oldatát használják fel 

Fe+3/Fe2+=2:1 sztöchiometriai arányban. A módszer lényege a lúgos közegben 

történő kicsapatás, mely pH=9 fölött fekete színű magnetitet eredményez. A 

módszert Massart dolgozta ki, ammónium-hidroxid alkalmazásával [19], ami 
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azóta is használt adalékanyag [20,21]. Számos esetben viszont nátrium-

hidroxidot [11,13,22,23,24,25], esetenként ammónia-oldatot használnak 

[26,27,28] lúgosító anyagként. A reakció általában 70-90 °C-on játszódik le.  

Minél magasabb less a pH és az oldat ionerőssége, annál kisebb méretű 

magnetit szemcsék képződése várható kisebb méreteloszlási szélességgel [29]. 

A csíraképződés uniformizálásához bizonyos esetben alkalmazzák különböző 

inert gázok (pl. N2) átbuborékoltatását az oldaton [23], amelyek emellett vas 

ionok nem kívánatos oxidációját is csökkentik [30]. A magnetit kialakulását 

követően a részecskék egy tisztító eljáráson essenek át, mely során elválasztják 

azokat a folyamat során keletkező sóktól. Ezt egy több lépcsős mosással 

valósítják meg, amelynek alapvető lépése a nanorészecskék tisztítása  mágnes, 

vagy centrifuga segítségével. A szerzők az eljárás alkalmazása során sok 

esetben a mágneses elválasztást alkalmazzák [14,20,21,31], de a centrifuga 

használata is általános [23,24,25,32].  
 

2.2.2 Egyéb eljárások 

	
A mikroemulziós módszer alkalmazáskor „víz az olajban” (water in oil W/O) 

vagy „olaj a vízben” (oil in water O/W) emulziók a legelterjedtebbek a 

magnetit előállítására. Az emulziók különböző tenzidek segítségével spontán 

képződnek. A mikroemulzió előállításához mindig szükséges egy 

segéd/kotenzid jelenléte is, amely a vizes és olajos fázis között egyensúlyi 

megoszlásban, a folyadék/folyadék határfelületen feldúsulva az 

adszorbeálódott tenzid molekulákkal együtt fejti ki stabilizáló hatását. A tenzid 

és a kotenzid mennyiségével változtatható a mikroemulzióban diszpergált 

folyadék-cseppek átmérője, ez pedig meghatározza az előállított szemcsék 

méretét. A készítendő nanorészecske mérete a mikroemulzió diszperzitásán túl 

nagyban függ a reagensek arányától, valamint az emulzióban alkalmazott 

olajos és vizes komponensek arányától [33]. Medicinális alkalmazáshoz 

jellemzőbb a W/O emulzió használata, melyben egy reverz micella belső vizes 

magjában oldják fel a kiindulási vas-sókat – általában kloridokat – majd 
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csapadékképzéshez NaOH-oldatot adnak a rendszerhez. A keletkező vas-oxid 

méretét a micella mérete kontrollálja, eredményként 15-20 nm, vagy attól 

kisebb homodiszperz szemcsék képződnek [7,9]. A módszer előnye, hogy 

homodiszperz rendszer állítható elő segítségével, de a keletkezett szemcsék 

mennyisége viszonylag kevés. 

A szol-gél technológia, a sonokémiai reakció, „flow injection” szintézis, a 

hidrotermikus reakció, és az elektrospray vagy lézer pirolízis szintézis, bár 

alkalmasak kisméretű részecskék előállítására, a ritkábban használt eljárások 

közé tartoznak, mivel megvalósításukhoz speciálisabb körülmények 

szükségesek. Sok esetben magas – akár több száz Celsius fokos hőmérséklet – 

speciális nyomásviszonyok, vagy eszközök szükségesek a reakciók 

lejátszódásához.  

Mindezen kémiai eljárások mellett egyre elterjedtebbek biológiai úton, vagyis a 

különböző baktériumok vagy gombák segítségével előállított magnetit 

szemcséket létrehozó módszerek is [4,5,6,18]. Új lehetőség, az ún. “zöld 

szintézis” a magnetit szemcsék előállítására, amelyben nem kémiai 

anyagokkal, hanem  növényi kivonatok segítségével állítják elő a magnetit 

szemcséket. [34,35] A különböző eljárások összehasonlítását az 1.táblázat 

mutatja be. 
 

1. táblázat A magnetit nanoszemcsék előállítására használt eljárások  
Szintézis módja Szintézis 

körülményei 
Reakció 
hőmérséklet 

Reakció 
időtartama 

Méreteloszlás Alak 
kontroll 

Előállított 
anyagmennyiség 

Koprecipitáció Környezeti 20-150 oC Percek Viszonylag 
szűk 

Nem jó Sok és 
méretezhető 

Termikus 
bomlás 

Spec. 
atmoszféra 

100-350 Órák-
napok 

Nagyon szűk Nagyon jó Sok és 
méretezhető 

Hidrotermikus Nagy 
nyomás 

150-220 Órák-
napok 

Nagyon szűk Nagyon jó Sok és 
méretezhető 

Szol-gél Környezeti 25-200 Órák Szűk Jó Közepes 
Mikroemulzió Környezeti 20-80 Órák Szűk Jó Kevés 
Sonolízis/sono-
kémiai 

Környezeti 20-50 Percek Szűk Rossz Közepes 

Bioszintézis Környezeti Szobahőmér-
séklet 

Órák-
napok 

Széles Rossz Kevés 

Elektrokémiai Környezeti Szobahőmér-
séklet 

Órák-
napok 

Közepes Közepes Közepes 

A táblázat forrása: Marcel Wegmann, Melanie Scharr:  Chapter 8 - Synthesis of Magnetic Iron Oxide 
Nanoparticles in Precision Medicine, Precision Medicine: Tools and Quantitative Approaches, Editor(s): Hans-Peter Deigner, 
Matthias Kohl,, Academic Press, 2018, Pages 145-181 könyvből származik, annak módosított verziója  
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2.3 Az elektromos kettősréteg jelentősége és kolloidstabilitási jellemzők a 

zéta potenciál függvényében 

 

Vizes közegben a megfigyelhető az oldott ionok, molekulák felületi 

felhalmozódása, amely a részecskék felszínén egy ún. elektromos kettősréteg 

kialakulásához vezet [36]. Az elektromos kettősréteg a felület töltéssel 

rendelkező csoportjaiból és a felületre adszorbeálódó ellentétes töltésű 

ionokból, tenzidekből stb. áll. A felülettől távolodva az ionkoncentráció 

fokozatos csökkenése figyelhető meg. A korábban ismertetetteknek 

megfelelően, a vas-oxid részecskék hidratációja során a felületen –OH 

csoportok kialakulása figyelhető meg, melyek pH értékétől függő töltéssel 

rendelkeznek. A magnetit részecskék felszínén található ionok lesznek a 

potenciálmeghatározó ionok, melyek kialakítják a felületi potenciált és 

befolyásolják annak előjelét (2.2 és 2.3 egyenletek), valamint nagyságát. A 

felületi potenciált ellensúlyozó, a felületre adszorbeálódó ellenionok szintén 

befolyásolják a felületi potenciál értékét. A felülethez közelebb nincs 

jelentősége a Brown-mozgásnak, itt szorosan kötött ellenionok halmozódnak 

fel, az ún. Stern-réteget létrehozva, amelyhez tartozó potenciálérték az ún. 

Stern-potenciál [37]. A Stern-réteg vastagsága megközelítőleg 0,4 nm. A 

felszíntől távolabb az ellen- és koionok nem ennyire szorosan kötöttek, az ún. 

diffúz réteget alakítják ki [36,37]. Külső elektromos térbe helyezve a 

részecskéket az elektromos kettős réteg lazábban kötött ionjai az ellentétes 

pólus felé vándorolva elszakadnak a részecske felszínétől, illetve az ahhoz 

szorosan kötődő ionoktól: a kettős réteg meghasad, miközben maga a részecske 

a másik pólus felé kezd el vándorolni. Ezen a ponton mérhető potenciálesés az 

elektrokinetikai vagy zéta-potenciál. Az elektromos kettősréteg és a hasadási 

sík együttesen meghatározzák a részecskék hidrodinamikai átmérőjét is, amely 

jóval nagyobb is lehet, mint a részecske valódi mérete. Az elektromos 

kettősréteg vastagsága függ az oldat elektrolit koncentrációjától is, így az 

elektromos kettősréteg vastagsága lehet több száz vagy ezer nm is alacsony 
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ionerősségek esetén. Az ionerősség növekedése általában az elektromos 

kettősréteg vastagságának csökkenését vonja maga után [36,37]. A hasadási 

síkban mérhető zéta-potenciál értéke általában megmutatja a részecske 

töltésállapotát. A megfigyelések azt mutatják, hogy a zéta-potenciál értéke és a 

nanorészecskék aggregálódási hajlama között összefüggés található. 

Feltételezhető, hogy az elektromos kettősréteg elektrosztatikus stabilizáló 

hatással rendelkezik a Derjagin–Landau–Verwey–Over-beek-elmélet (DLVO-

elmélet) szerint.  A zéta-potenciál értéke minél inkább közelít a zérushoz, azaz 

a részecskék izoelektromos pontjához, annál inkább várható a nanorészecskék 

összetapadása. A zéta-potenciál értékét viszont befolyásolhatják a különböző, 

bevonatként használt anyagok [36]. Tehát az zéta-potenciál nagysága 

iránymutató lehet a részecskék stabilitására vonatkozóan, ezért mérése 

alapvető. Az elektromos kettősréteg megfelelő pH tartományban 

elektrosztatikusan stabilizálni képes a nanorészecskéket. 

 

2.4 Leggyakrabban használt bevonatok jellemzői 

	
A nanorészecskék méretükből adódóan nagy fajlagos felszínnel rendelkeznek, 

amely a részecskék összetapadásához vezet, mivel a nagyobb részecskék 

fajlagos felülete kisebb, és energetikailag kedvezőbb állapot, vagyis a 

nanorendszerek fokozott aggregációs hajlammal rendelkeznek [1].  

Az élő szervezetek víztereiben is kialakul elektromos kettősréteg a 

nanorészecskék körül [38,39], amely az előző fejezetben ismertetettek szerint 

befolyásolja az aggregátumok képződését. Főleg biológiai alkalmazási terület 

esetén ez azonban nagyon kritikus pont, mert az emberi szervezetben történő 

felhasználáshoz stabil rendszer megléte szükséges, ahhoz, hogy a 

nanorészecske ki tudja fejteni a kívánt hatást. A magnetit az élettani pH 

tartományban nulla töltésállapot körül van [14], vagyis az elektromos 

kettősréteg elektrosztatikus taszító ereje nem akadályozza meg a részecskék 
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aggregálódását. Emellett a szervezet folyadékterei, elsősorban a vér, jelentős 

sótartalommal is rendelkezik, ami szintén befolyásolhatja a stabilitást. 

Ennek a feladatnak a megoldására különböző stabilizáló anyagokat használnak, 

melyek megakadályozzák a nanoszemcsék összetapadását. A legtöbb esetben 

az 1. ábrán szemléltetett mag-burkolat típusú részecskék előállításával oldják 

meg ezt a problémát a gyakorlatban, amikor a vas-oxid mag felszínére 

különféle bevonatként szolgáló anyagot kötnek. Számos különböző stabilizáló 

ágenst alkalmaznak, melyek kémiai természete igen változatos.  Szervetlen 

anyagok közül a szilika használata gyakori, de alkalmaznak grafit bevonatot is 

[4,6]. Az egyszerűbb vegyületek, mint a citromsav könnyen adszorbeálódnak a 

felületre [40]. Előfordul, hogy kis molekulájú szénhidrátokat - mint a glükóz, 

ribóz vagy a szacharóz - is alkalmaznak stabilizátorként [41,42,43,44,45]. 

Annak ellenére, hogy a kísérletek jó eredményekről számolnak be, használatuk 

nem elterjedt, pedig a rákterápiában használhatóságuk jobbnak tűnik, mivel 

nagyobb mennyiségben veszik fel a ráksejtek, mint például egy polimerrel 

(PVP) burkolt nanoszemcsét [42]. 

Emellett gyakran alkalmazzák felületi bevonásra az olajsavat vagy a nátrium-

oleátot, általában két rétegben [15,46,47,48,49,50], illetve időnként 

kombinálják az olajsavat más bevonatként szolgáló anyagokkal (pl. fehérjék, 

más zsírsavszármazékok) is [51,52]. A polimerek szerepe is egyre nagyobb a 

stabilizálás terén [5,6,18] Emellett foglalkoznak a biológiai molekulákkal 

(fehérjék, polipeptidek, antitestek stb.) való bevonással is egyes tanulmányok, 

melyek elsősorban a biokompatibilitást, illetve a szervezetben történő 

alkalmazást segítik inkább a már stabilizált nanomagnetit részecskék esetén 

[18]. 

 

2.4.1 Polimerekkel történő stabilizálás 

	
A különböző polimerek használata is nagyon elterjedt a nanorészecskék 

stabilizálásában. Sok különböző természetű és töltésű polimert alkalmaznak az 
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irodalomban. Ilyenek lehetnek – sok egyéb mellett - a polietilén-glikol (PEG) 

[31,53,54], a polivinil-pirrolidon (PVP) [21,54,55,56], a polivinil-alkohol 

(PVA) [26], a zselatin [18,23,61,62,63], a keményítő [57,58], vagy a dextrán 

[59,60]. Előfordul, hogy a polimerek kombinációját is alkalmazzák, mint pl. a 

keményítővel stabilizált, de PEG-gel módosított magnetit szemcsék esetén[64].  

A polimerek óriási méretű molekulái alkalmasak a részecskék sztérikus 

stabilizálására [39]. Ez különösen fontos olyan pH értéknél, amikor a részecske 

töltése izoelektromos pont körüli, így az elektrosztatikus stabilizálás nem 

valósul meg. A polimerek adszorpciójára általánosan jellemző, hogy jobban 

adszorbeálódnak a felületre, mint a kis molekulák. Egy óriásmolekula 

egyszerre több ponton is képes kötődni az adott részecske felületéhez, ezáltal 

könnyen telíteni azt. Ez a kötődés jellemzően irreverzibilis, vagyis deszorpció 

nem jellemző a polimer mennyiségének oldatban való csökkenése esetén. 

Egyes nemionos polimerek, mint a PVA, vagy PVP általában rendelkeznek egy 

olyan molekularészlettel, amely H-kötés kialakítására képes a magnetit felületi 

–OH csoportjaival, míg a töltéssel rendelkező polimereknél előtérbe kerülnek 

az elektrosztatikus vagy kémiai kapcsolatok a felülethez való kötődés során. 

[36]. Az adszorbeálódott polimer mennyiségét meghatározza az is, mennyire 

oldódik az adott oldószerben. Minél jobb a polimer oldhatósága – polimer 

láncok kinyúlása miatt - annál kisebb mennyiség fog adszorbeálódni belőle az 

adott felületre. A felületen való, több ponton történő megtapadáskor a polimer 

egyes, le nem kötött szegmensei hurkokat képeznek két kötéspont között [26]. 

Ezt a folyamatot a 2. ábra szemlélteti. 

A polimerek felszíni adszorpciója hatással van az elektromos kettősréteg 

szerkezetére is. Általában változás következik be a felszíni töltéssűrűségben is, 

illetve a polimerek kiszoríthatják a felületre adszorbeálódó ellenionok egy 

részét is. A vas-oxid esetén a PZC körüli állapot általában a legideálisabb a 

polimerek adszorpciójára, mivel a felszíni –OH csoportokkal történő H-kötések 

kialakítására ekkor van a legnagyobb esély, mivel ilyenkor legkisebb a 

versengés az egyéb ionokkal. 
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2. ábra Az adszorbeált polimer-lánc vázlatos szerkezete:a felülethez 

kapcsolódó szegmensek sorozata (trains), hurkok (loops)és láncvégek (tails)  

Az ábra forrása: Bárány S. A kolloidkémia alapjai, 2014. 

  
 

Alacsonyabb pH értéken az –OH csoportok protonálódása, magasabb pH-n 

pedig azok disszociációja nehezíti a polimerek megkötődését [39]. A nemionos 

illetve a részecskékkel ellentétes töltésű polimerek adszorpciója általában a 

zéta-potenciál csökkenésével jár. Az utóbbi esetben előfordul a töltéselőjel 

váltás jelensége, ami többnyire csökkenti a nanorendszer stabilitását, míg a 

részecskével azonos töltésű polimerek adszorpciója, megfigyelések szerint, 

ellentétes módon viselkedik [65].  

Ezek az óriásmolekulák a stabilizálás mellett segítik a biológiai applikációt is, 

vagyis, hogy a nanorészecske minél hosszabb időt tudjon eltölteni a 

szervezetben anélkül, hogy az immunrendszer eltávolítaná [17]. 

A bevonatként használandó vegyületek a szintézis kezdetén, vagy a szintézist 

követően is kapcsolatba kerülhetnek a magnetittel. Amennyiben a kiindulási 

vegyületekkel együtt jelen vannak még a szintézis kezdete előtt, már a 

csíraképződés során kapcsolódhatnak a keletkező magnetithez. A szintézist 

követő alkalmazásnál a már kialakult, adott méretű és formájú szemcsék 

felületére kötődhetnek fel.  
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2.5 A magnetit nanoszemcsék gyakorlati felhasználási lehetőségei 

 

A magnetit nanoszemcsék felhasználása már a elég sok területet érint. Mivel 

ezek nagy része medicinális terület, ezért az ilyen jellegű felhasználás előtt 

hosszas tesztelésen kell átesnie minden emberi szervezettel kapcsolatba kerülő 

anyagnak. A legtöbb esetben a szuperparamágneses vas-oxid részecskék, 

melyeket gyógyítási, vagy diagnosztikai célra szánnak még a kísérleti vagy 

tesztelési szakaszban vannak [66]. Az első terület, amelyen engedélyezett vas-

oxid nanorészecskéket használnak, a képalkotás [5]. Szuperparamágneses 

tulajdonságaik lehetővé teszik, hogy erős, kontrasztos jelet adjanak a 

mágnesesrezonancia-képalkotásban (MRI) történő alkalmazásuk esetén [66]. 

Ma már van olyan képalkotásban alkalmazott, szabadalmaztatott nanovas-oxid 

tartalmú folyadék, amelyet a vashiányos anémia kezelésében is alkalmaznak 

[67]. Emellett számos egyéb területen is vizsgálják lehetséges felhasználásukat. 

Abban az esetben, amikor gyógyszerhordózóként is alkalmazzák a vas-oxid 

nanorészecskéket, egyszerre lehet azokat diagnosztikára és terápiára is 

használni, mivel MRI segítségével nyomon követhető a vas-oxid 

nanoszemcsékhez kapcsolt hatóanyag útja [67, 68]. A leginkább kutatott terület 

a rákterápiában történő alkalmazásuk, mind kontrasztanyagként, illetve, mind 

gyógyszerhordózóként. Ez utóbbi esetben összekapcsolódik a nyomon követés 

a terápiával [5, 62, 66, 69]. Az ilyen együttes, ún. teranosztikus alkalmazás az 

agykutatás területén is egyre több figyelmet kap. Kísérletek folynak például 

vas-oxid nanorészecskékkel jelölt őssejtek felhasználásával történő Alzheimer-

kóros állatok kezelésére [70]. Amikor csupán nyomon követésre alkalmazzák a 

vas-oxid nanorészecskéket, az is jelentős előrelépés, mivel ilyen módon is 

segíthetik a terápiát. Vas-oxid nanorészecskékkel jelölt idegi őssejtek 

vándorlását és integrációját tudták nyomon követni MRI segítségével, ami 

azért jelentős eredmény, mert a komolyabb idegrendszeri elváltozások esetén 

az regeneráció nem vagy nehéz, főleg a központi idegrendszerben, és ez a 

terápia nagyban segítheti azt.  
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A rákkezelés másik lehetséges útja az ún. hiperthermia alkalmazása, mivel a 

magasabb hőmérséklet a sejtek életfolyamatainak sérüléséhez, majd a sejt 

pusztulásához vezet. A daganatos szövetet általában fény vagy 

elektromágneses sugárzás hőenergiájával kezelik. A szuperparamágneses vas-

oxid nanorészecskék külső mágneses tér megfelelő paramétereinek hatására 

jelentős hőmennyiség leadására képesek, ami jól szabályozható, és 

megakadályozhatja a környező szövetek túlmelegedését [69]. 

Emellett folynak vizsgálatok emésztőnedvekben történő stabilitásukra 

vonatkozóan is [71], szív-és érrendszeri alkalmazásukra például infarktus 

őssejtterápiás kezelésének nyomon követésében [72], illetve még DNS tisztítási 

eljárásokban is [73]. 
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3. Tudáshiány és kutatási célok meghatározása 

	

A magnetit szintézise és a koprecipitációs módszert alkalmazva a keletkező 

nanorészecskék jellemzőire vonatkoztatva - elsősorban méret és zéta-

potenciálra alapozott rendszerstabilitás tekintetében - a szakirodalom 

kutatásának eredményeképpen a következő területeken állapítottam meg 

tudáshiányt:  

• A szakirodalom áttanulmányozása nem adott választ arra a kérésre, 

hogy a magnetit nanorészecskék szintézise során bevonatként használt 

stabilizáló anyagok - attól függően, hogy a szintézis folyamatának mely 

pontján kerülnek a rendszerbe – megváltozatják-e a keletkező magnetit 

szemcsék méretét.  

• A koprecipitációs módszert alkalmazó különböző szerzők vagy a 

centrifugális elválasztást vagy a mágneses elválasztást használják, de az, 

hogy ezen eljárások vannak-e hatással a keletkező szemcsék mértére, 

tiszta állapotban, illetve elsősorban polimerekkel történő stabilizálás 

után, még eddig nem vizsgált terület. 

• A koprecipitációs módszer alkalmazása esetén vagy a centrifugális 

elválasztást vagy a mágneses elválasztást használják, de az, hogy ezen 

eljárások vannak-e hatással a keletkező szemcsék zéta-potenciállal 

jellemzett stabilitási állapotára, tiszta állapotban, illetve elsősorban 

polimerekkel történő stabilizálás után, még eddig szintén nem vizsgált 

terület. 

• Az irodalomban a stabilizátorként használt szénhidrátokat nem 

alkalmazzák együtt polimerekkel, inkább csak összehasonlítják a 

szénhidrátokkal és a polimerekkel stabilizált részecskék tulajdonságait. 

Együttes alkalmazásuk nem ismert. 

• A polimerek adszorpciója megváltoztatja az elektromos kettősréteg 

jellemzőit, viszont nem vizsgált, hogy az adszorpció hogyan hat az 

izoelektromos pont illetve a zéta-potenciál változására. 
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Az szakirodalom áttanulmányozását követően, a feltárt tudáshiányok 

ismeretében az alábbi kutatási célokat tűztem ki: 

 

1.1 Munkám során azt vizsgáltam, milyen hatással van a keletkező 

szemcsék tulajdonságaira – elsősorban a méret és zéta-potenciál 

tekintetében - az, hogy a bevonatként alkalmazandó polimer a szintézis 

megkezdése előtt, vagy annak befejezése után kerül-e a 

nanorendszerbe. 

1.2 Munkám során keresem a választ arra, hogy a centrifuga és a mágnes 

használata a szeparálási eljárás során, van-e hatással a keletkező 

szemcsék hidrodinamikai átmérőjének változására. Vizsgáltam a 

bevonat nélküli szemcsék esetét, illetve a különböző mennyiségű 

zselatin bevonat hatását. 

1.3 Munkám során keresem a választ arra, hogy a centrifuga és a mágnes 

használata a szeparálási eljárás során, van-e hatással a keletkező 

szemcsék a felszíni töltésére. Vizsgáltam a bevonat nélküli szemcsék 

esetét, illetve a különböző mennyiségű zselatin bevonat hatását. 

1.4 Célul tűztem ki, hogy a különböző típusú stabilizátorok együttes 

hatását vizsgáljam. Kutatásomban a szacharóz és a zselatin együttes, 

illetve csak a zselatin alkalmazásával stabilizált magnetit szemcsék 

jellemzőit hasonlítsam össze. 

1.5 Vizsgálni szándékoztam a polimer adszorpciónak az elektromos 

kettősrétegre gyakorolt hatását. 
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4. Kísérleti anyagok és módszerek 

 

4.1 Kísérleti anyagok 

A magnetit szintéziséhez a kísérletek során használt vegyi anyagok a 

következők voltak: vas(III)-klorid-hexahidrát (FeCl3·6H2O, VWR), vas(II)-

klorid-tetrahidrát (FeCl2·4H2O, VWR), nátrium-hidroxid (NaOH, Sigma-

Aldrich) és sósav (HCl, VWR). Bevonó anyagként polivinil-pirrolidont (PVP 

K90, (C6H9NO)n, Alfa Aesar), zselatint (VWR) és szacharózt (C12H22O11, 

Sigma-Aldrich) használtam.  

A kísérletekben az összes vegyi anyag analitikai tisztaságú volt. Inert argon 

(Ar, 5.0 tisztaságú, Messer) atmoszférát használtam a szintézis, és desztillált 

vizet az összes kísérlet során. A méréseket szobahőmérsékleten (25 °C), és 

légköri nyomáson végeztem. 

 

4.1.1 Magnetit nanoszemcsék előállítása 

	
A magnetit nanoszemcsék szintéziséhez a koprecipitációs módszert 

használtam. A szintézis eredeti receptje a Szegedi Tudományegyetem Vizes 

Kolloidok Kutatócsoportjától származik, amelyet Ar gáz oldaton való 

átbuborékoltatásával egészítettem ki, illetve a mosási folyamat elválasztási 

fázisait külön alkalmaztam. 

A szintézis előkészítéséhez először a vas(III)-klorid-oldatot állítottam elő: 

81,1g FeCl3·6 H2O-t (M=270,32 g/mol) oldottam fel 100 ml desztillált vízben, 

majd ezt 2 µm-es fecskendőszűrőn átszűrtem, ezt követően 15 percig 

ultrahanggal kezeltem az oldatot. Ezzel párhuzamosan a vas(II)-klorid oldatot 

is készítettem: 54,6 g FeCl2· 4 H2O (M=198,81 g/mol) oldottam fel 100 ml 

desztillált vízben, ezután a kapott oldatot 2 µm-es  fecskendőszűrőn leszűrtem, 

majd 15 percig ultrahanggal kezeltem az oldatot. A fent leírt módon elkészített 

vas(III)-klorid és vas(II)-klorid-oldatokat összekevertem, így 200 ml kiindulási 
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vas-klorid oldatot kaptam. Ezzel párhuzamosan elkészítettem 100 ml desztillált 

vízben 82 g NaOH (M=40,00 g/mol) hozzáadásával a NaOH-oldatot. Ezután a 

nyitott rendszert képező 500 ml-es főzőpohár tetejét alufóliával lefedtem a 

légköri szennyeződések elkerülésére, és az oxidáció csökkentésére. Az 

alufólián kis nyílást képezve 200 ml desztillált vizet és 0,2 ml fenti kiindulási 

vas-klorid elegyet öntöttem bele, valamint itt vezettem be az Ar gáz rendszerbe 

juttatását biztosító csövet. Amennyire lehetett lezártam a főzőpohár tetejét. Az 

in situ stabilizálás esetén ennél a kezdő lépésnél különböző mennyiségű 

zselatin-oldatot is adtam a kiindulási elegyhez. Ezt követően hozzáadtam 

néhány cseppet a NaOH-oldatból is. Az elegy először sötétbarna lett, majd 

apró, pelyhes, fekete csapadék jelent meg benne intenzív keverés mellett. A 

keverést mechanikus, üvegpálcás keverővel (IKA-WERKE RW16 Basic) 

végeztem 1000 fordulat/perc sebességgel, 50°C-on, inert Ar atmoszféra 

alkalmazása mellett. Az Ar atmoszféra eléréséhez Ar gázt buborékoltattam át 

az oldat alsó részén, részben azért, hogy a buborékok elősegítsék a magnetit 

részecskék csíraképződését, részben pedig azért, hogy az elegyet óvjam a 

légköri oxidációs hatásoktól.   

Ezek után hozzáöntöttem a vas-sók elegyének maradékát a kiindulási elegyhez. 

A csapadékot a maradék NaOH–oldat hozzácsöpögtetésével állítottam elő 

erőteljes keverés mellett, úgy, hogy a szükséges mennyiség első felét 

cseppenként, a második felét egyszeri hozzáöntéssel adtam hozzá. A főzőpohár 

a folyamat közben le volt takarva. A kialakuló szuszpenzió színe barna, majd 

fekete lett. A keverést még 15 percig folytattam a NaOH-oldat adagolását 

követően. Ennek eredményeként fekete szuszpenzió képződött.  

Az átalakulást kísérő bruttó kémiai reakció az (4.1) egyenlettel írható le: 

 

FeCl2+2 FeCl3+8 NaOH→ Fe3O4 ↓+ 8 NaCl + 4 H2O                    (4.1) 
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A kész szemcséket ultratiszta vízzel, majd 0,001M HCl-oldattal mostam, majd 

dekantáltam. A mosáshoz két elválasztási eljárást alkalmaztam. Mindkét 

mosási eljárás célja a maradék sók és szennyeződések eltávolítása volt. 

 

4.1.1.1. Mosás mágneses elválasztással  

A folyadék részecskéktől történő elválasztására mágneses teret alkalmaztam, 

melyet 0,1 T erősségű mágnessel hoztam létre. A mágnest a főzőpohár alá 

helyeztem, ami a részecskék nagy részét az eredetileg makroszkopikusan 

homogén magnetit szuszpenzióból a főzőpohár aljára vonzotta. Miután a 

magnetit részecskék többségét a főzőpohár alján lévő mágnes koncentrálta, a 

felülúszó folyadékot (néhány le nem ülepedett részecskével együtt) a főzőpohár 

tetejéről leöntöttem. A magnetit részecskék koncentrált szuszpenzióját ezután 

desztillált vízben újra diszpergáltam. Ugyanezt a mágneses elválasztási lépést 

legalább háromszor megismételtem desztillált vízzel, majd további háromszor 

0,001 M sósav-oldattal. A mosási ciklusok végén ellenőriztem a felülúszó pH-

ját. Az utolsó mosási ciklus után a magnetit részecskéket újra desztillált vízben 

diszpergáltam. Amikor a szuszpenzió elérte a pH~7 körüli értéket, már nem 

ülepedett lényegesen, majd a szuszpenziót tömény HCl-oldattal pH=2,5-ig 

savanyítottam. 

 

4.1.1.2 Mosás centrifugális elválasztással 

Ebben az esetben a magnetit szuszpenzió elválasztására centrifugát használtam. 

A mintákat egyenletesen mértem be két centrifugacsőbe. Hettich Rotina 420 

centrifugát használtam állandó centrifugálási paraméterekkel minden mosási 

lépésnél (5000 fordulat/perc, 5 percig). Az egyes centrifugálási lépések után 

megmértem a felülúszó pH-ját, majd dekantáltam és friss desztillált vizet adtam 

a mintához. Mivel a részecskék minden centrifugálási lépés után a cső falához 

tapadtak, a szuszpenziót öt percig ultrahanggal kezeltem, hogy a magnetit 

részecskék újra diszpergálódjanak. A szuszpenziót legalább három 
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centrifugálási ciklusban desztillált vízzel, majd három centrifugálási ciklusban 

0,001 M sósav-oldattal mostam. Az utolsó mosási ciklus után a magnetit 

részecskéket újra desztillált vízben diszpergáltam és a szuszpenziót tömény 

HCl-oldattal pH=2,5-ig savanyítottam. 

 

4.1.1.3 A magnetit szuszpenzió tisztítása 

A mosási folyamat után (akár mágneses elválasztással, akár centrifugálással 

történt) a mosott magnetit szuszpenziót ultrahangfürdőben 80°C-on 15 percig 

kezeltem a hidrotermális öregedésének elősegítésére. Ezután ezt a szuszpenziót 

cellulózból (Solvent Zrt.) készült dializáló membránba töltöttem. Ezt a 

membránt 0,001 M  sósav-oldatot tartalmazó dializáló fürdőbe helyeztem. A 

dialízist kb. 10 napig folytattam, a dializáló oldatot minden nap kicserélve. A 

dializáló oldat pH-ját és elektromos vezetőképességét naponta ellenőriztem, és 

amikor már nem történt változás, a szuszpenziót eltávolítottam a membránból. 

A dialízis befejeztével vizsgáltam a keletkezett szemcsék (3. ábra) méretét, 

töltését és a kapott szuszpenzió fázisösszetételét.  

A zselatin bevonatos magnetit szemcsék előállításához vagy mágneses, vagy 

centrifugális elválasztást alkalmaztam, a PVP alkalmazásakor pedig csak 

mágneses elválasztást. 

 

 
 

3. ábra  A koprecipitációs eljárással készített bevonat nélküli magnetit 
szuszpenzió   

Az ábra forrása: saját fénykép 



	

25	

 

A fenti módon előállított magnetit szuszpenzióból az ex situ vizsgálatokhoz 

1g/L töménységű oldatot készítettem a megfelelő hígítás alkalmazásával. 

 

4.1.2 Bevonatos magnetit nanoszemcsék előállítása (in situ és ex situ úton) 

4.1.2.1 Zselatinnal bevont magnetit szuszpenzió in situ előállítása  

A zselatin természetes fehérje, amelyet az élő szervezetek kollagén rostjainak 

hidrolízisével állítanak elő. Különböző aminosavak keveréke. Legnagyobb 

mennyiségben glicint, prolint és glutaminsavat tartalmaz [74]. A 

vizsgálataimhoz B típusú zselatint használtam. A módszerhez először zselatin 

törzsoldatot készítettem oly módon, hogy 5 g zselatint (M=500-3000 g/mol) 

100 ml 50°C-os desztillált vízben oldottam fel (pH=5,13). Ezt követően a 

szintézis megkezdése előtt 7 sorozatban különböző térfogatú zselatin 

törzsoldatot adtam 200 ml desztillált vízhez, mielőtt még a kezdeti vas-klorid 

elegyet hozzáadtam volna a rendszerhez. Ily módon 7 különböző magnetit 

mintát készítettem a 8 különböző zselatin-oldat hozzáadásával, amelyek 0,15; 

0,31; 0,52; 0,78; 0,93; 1,14; 1,3 mg/L zselatint tartalmaztak. A következő 

feldolgozási lépések megegyeztek a 4.1.1 szakaszban leírtakkal. Ily módon 7 

különböző magnetit mintát kaptam, amelyek különböző zselatin bevonattal 

rendelkeztek (4. ábra). 

 

4.1.2.2 Zselatinnal bevont magnetit szuszpenzió ex situ előállítása  

A magnetit szuszpenziót a 4.1.1 szakaszban leírtak szerint készítettem el.  

Ezen kívül 7 különböző zselatin-oldatot készítettem úgy, hogy a megfelelő 

mennyiségű zselatint (átlagos M = 500-3000 g/mol) oldottam 10 ml desztillált 

vízben. Ennek eredményeképpen 0,15; 0,31; 0,52; 0,78; 0,93; 1,14; 1,3 mg/L 

töménységű zselatin-oldatokat kaptam.  

Ezután az első esetben 4.1.1 szakasz szerint előállított szuszpenzió 1 ml-ét és a 

fenti zselatin oldatok 1 ml-ét összekevertem, és ultrahangos fürdő segítségével 
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15 percig diszpergáltam, majd lezárva, horizontális rázógépen (IKA KS 4000i) 

200 rpm-en 50°C-on egy órán át rázattam. Ily módon nyolc, szintézist követően 

(ex situ) stabilizált mintát magnetit mintát kaptam, amelyek különböző zselatin 

bevonattal rendelkeztek (4. ábra).  

Második esetben a bevonat nélküli magnetit szuszpenzióhoz 3,33 M 

koncentrációjú szacharóz-oldatot adagoltam először, amelyet úgy készítettem 

el, hogy 50 ml desztillált vízben 34,2 g szacharózt oldottam fel. Ezt követően 

összekevertem a 4.1.1 szakasz szerint előállított magnetit szuszpenzió 1 ml-ét 

és a szacharóz-oldat 1ml-t majd, 15 percig szonikáltam az elegyet. A következő 

lépésként elvégeztem a fent ismertetett zselatin-oldatos kezelést is. Ezzel a 

módszerrel kettős – szacharóz-zselatin – burokkal rendelkező magnetit 

szuszpenziót hoztam létre (4. ábra). 

 

4.1.2.3 A PVP-vel bevont magnetit szuszpenzió ex situ előállítása  

A PVP egy nemionos természetű, öttagú gyűrűt tartalmazó, amorf szerkezetű 

polimer, amely vízben jól oldódik, és széleskörűen alkalmazzák a 

gyógyszeriparban is [75].  

Először különböző koncentrációjú PVP-oldatokat készítettem el úgy, hogy 

megfelelő mennyiségű PVP-t (átlagos M=3631,74 g/mol) oldottam fel 

desztillált vízben. Ennek eredményeképpen 100, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 

750, 900, 1000 és 2000 mg/L PVP-t tartalmazó oldatokat (pH=5,72-6,54)	

kaptam (a tömegarány PVP/magnetit = 0,1/1; 0,2/1; 0,25/1; 0,3/1; 0,4/1; 0,5/1; 

0,6/1; 0,75/1; 0,9/1; 1/1; 2/1). Ezt követően a 4.1.1 szakasz szerint előállított 

szuszpenzió 1 ml-ét és a fenti PVP oldatok 1 ml-ét összekevertem, és 

ultrahangos fürdő segítségével 15 percig diszpergáltam, majd horizontális 

rázógépen (IKA KS 4000i) 200 rpm-en 37°C-on 24 óráig rázattam. Ily módon 

kilenc, szintézist követően (ex situ) eltérő mennyiségű PVP-vel stabilizált 

magnetit mintát kaptam (4. ábra). 

A vizsgálataim során alkalmazott különböző stabilizátorokat a 2. táblázat 

foglalja össze. 
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4. ábra A különböző bevonatú magnetit szuszpenziók előállítási módszerei 
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             2. táblázat Az különböző módszerek során alkalmazott stabilizátorok 

Hozzáadott 
stabilizátor zselatin 

3,33 M 
szacharóz + 

zselatin 
PVP 

Stabilizálási 
módszer in situ ex situ ex situ ex situ 

 
Stabilizátor 
mennyisége 

(mg/L) 

0,15; 0,31; 
0,52; 0,78; 
0,93; 1,14; 

és 1,3  

0,15; 0,31; 
0,52; 0,78; 
0,93; 1,14; 

 és 1,3  

0,15; 0,31; 0,52; 
0,78; 0,93; 1,14; 

és 1,3  

100, 250, 300, 400, 
500, 600, 750, 900, 

1000 és 2000 
 

 

4.2 Az elkészült anyagok jellemzésének módszerei 

4.2.1 Méret meghatározás dinamikus fényszórás (DLS) elven 

	
A dinamikus fényszórás elven működő méréshez a nanorészecskéket 

folyadékban kell szuszpendálni. A szórt fény intenzitásának időbeni változását 

tanulmányozva következtethetünk a fényútba kerülő részecskék méretére. A 

szórt fény 173°-os szögben (backscattering) kerül detektálásra. A fluktuáció 

annak köszönhető, hogy a részecskék Brown-mozgást végeznek, aminek 

következtében a szóró centrum helyzete folyamatosan változik. Minél kisebb a 

részecske, annál gyorsabb a mozgása. Az DLS segítségével meghatározott 

méret az ún. hidrodinamikai átmérő, ami nem azonos a részecske geometriai 

méretével [76, 77]. A DLS készülékek mérési tartománya megközelítőleg a 0,6 

nm-től 10 µm-ig alkalmas a részecskeméret meghatározásra. A különböző 

minták átlagos hidrodinamikai átmérőjét dinamikus fényszórási módszerrel 

(DLS) határoztuk meg Zetasizer Nano ZS (Malvern) műszer alkalmazásával. A 

mintákat 100x hígítással készítettem elő a mérésekhez. 

 

4.2.2 Felszíni töltés meghatározása 

	
A zéta-potenciál a nanoanyagok felszíni töltésének mértéke [76]. A felszíni 

töltés nagyban befolyásolja a nanorendszer stabilitását. A zéta-potenciál értékét 
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befolyásolja többek között a pH, a közeg vezetőképessége, az oldott ionok 

minősége és mennyisége. A korábbiakban ismertettem a vizes oldatokban 

kialakuló elektromos kettősréteg jellemzőit. A hasadási síkban mérhető zéta-

potenciál értéke megmutatja a részecske töltésállapotát. A megfigyelések azt 

mutatják, hogy a zéta-potenciál értéke és a nanorészecskék aggregálódási 

hajlama között összefüggés található. A zéta-potenciál értékét viszont 

befolyásolhatják a különböző bevonatként használt anyagok is [36]. A 

nanomérettartományú anyagok hajlamosak az aggregátum képzésre a nagy 

fajlagos felületük miatt, ezért különösen fontos a zéta-potenciál mérése, hogy a 

nanorendszer stabilitásáról kaphassunk lényegi információkat. Emellett a 

felszíni töltés befolyással lehet a nanorészecskék biológiai rendszerekben 

kifejtett hatására is, például a gyulladásos folyamatokban [78], és szerepe lehet 

a sejt toxicitás kialakulásában [79]. A részecskék felületi töltésének mértéket 

megmutató zéta-potenciált a  Zetasizer Nano ZS (Malvern) műszer 

alkalmazásával mértem. A műszer az elektroforetikus mobilitás 

meghatározásával, majd a Henry egyenlet alkalmazásával kiszámítja a zéta-

potenciált. A mintákat 100x hígítással készítettem elő a mérésekhez. 

 

4.2.3 Transzmissziós elektronmikroszkópia (TEM) és pásztázó 

elektronmikroszkópia (SEM) 

	
A nano-mérettartományú anyagok részecskeméretének meghatározására 

többféle módszer használható. Az egyik lehetőség a szerkezetvizsgálat, melyet 

leggyakrabban pásztázó (SEM) vagy transzmissziós (TEM) 

elektronmikroszkóppal végeznek, mely eljárás során felgyorsított, fókuszált 

elektronnyaláb segítségével végzik el vizsgálatokat. A pásztázó 

elektronmikroszkópia (SEM) esetén az elektronok valamilyen mélységig 

behatolnak a vizsgálandó anyagba, illetve visszaverődnek annak felületéről 

bizonyos fokú irányváltoztatás után. Az elektronok és a vizsgálandó anyag 

között létrejött kölcsönhatás eredményeként kialakuló emissziót lehet 
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detektálni. A pásztázás során soronként vizsgálják a kérdéses mintát az 

elektronnyalábbal, így mikro-területenként megmérhető a minta felszíne, és a 

kapott intenzitás értékek sorba rendezett ábrázolása képet hoz létre, és a kapott 

kétdimenziós kép alapján lehet a vizsgált szemcseméretre következtetni [80]. A 

transzmissziós elektronmikroszkópia (TEM) nagy felbontású vizsgálómódszer, 

amely alkalmas a nanoanyagok háromdimenziós ábrázolására. Ebben az 

esetben is kis hullámhosszú gyorsított, fókuszált elektronsugarat használnak. A 

legtöbb berendezés esetében párhuzamos elektronsugárral világítják át a mintát 

az amplitúdó kontrasztos képalkotási módot alkalmazva, így az anyag 

szóródásos és fáziskontrasztos képét is elkészíthetjük [80]. 

A bevonat nélküli és a különböző bevonattal rendelkező magnetit részecskék 

morfológiáját pásztázó elektronmikroszkóppal (SEM) (Hitachi S-4800) és 

transzmissziós elektronmikroszkóppal (TEM) (Fei Tecnai G2 20 X-twin) 

vizsgáltuk. A mérésekhez Carl Zeiss Axio vision szoftvert használtunk. Az 

elektronmikroszkópos vizsgálathoz a mintákat 1000-szeresére hígítottuk és réz 

rács mintatartóra helyeztük. 

 

4.2.4 Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia (FTIR-

spektroszkópia) 

	
A Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia (FTIR) egy olyan 

módszer, amely lehetővé teszi a vizsgált minta felületi funkciós csoportjainak 

meghatározását. A vizsgálat során az infravörös sugárzás áthalad a mintán, 

amely a sugárzás egy részét abszorbeálja, míg annak másik része átjut a 

mintán. A sugárzás hatására egyes molekulák gerjesztődnek. Az infravörös 

sugárzás abszorpciója akkor jelenik meg, amikor a sugárzási energia megfelel a 

molekuláris rezgés energiájának. A detektorral érzékelt jel egy olyan spektrum, 

amely a minta molekuláris mintázatát reprezentálja Fourier-transzformácó után 

[81]. A részecskék felületi funkciós csoportjait Fourier-transzformációs 



	

31	

infravörös spektroszkópiával (FTIR, Bruker Vertex 70) elemeztük. Az FTIR 

spektrumot a 4000-400 cm-1 régióban mértük. 

 

4.2.5 Röntgen pordiffraktometria (XRD) 

	
A röntgen diffrakció egy hatékony, roncsolás mentes módszer az anyag 

kristályos jellemzőinek leírására. Információt nyújt a vizsgált anyag 

struktúrájáról, fázisairól, a kristály-orientációkról (textúra) és egyéb szerkezeti 

paraméterekről, például az átlagos szemcseméretről, és a kristályhibákról. 

A röntgen diffrakciós vizsgálat alapja a röntgen fotonok elektronokon történő 

szóródása. A röntgennyaláb az elektronokkal történő találkozás hatására 

elhajlik, diffrakció alakul ki [80].  A röntgen diffrakciós vizsgálat során a 

röntgen sugárzás előállítására vákuum kamrába helyezett fémelektródákat 

használnak. A katód hevítése során elektronok keletkeznek, és az anód felé 

haladva gyorsulnak fel. A nagy sebességgel rendelkező elektronok egy víz-

hűtéses anódba ütköznek bele, ezáltal röntgensugárzást gerjesztve, mely 

megtörik a kristályrács atomjainak elektronburkán és szóródik vagy elnyelődik 

a mintán [82]. A szóródást követően erősítés vagy kioltás következhet be. A 

diffraktált intenzitások pl. síkra vetített képe adja a diffrakciós képet [80].  

A minták kristályszerkezetének elemzését MiniFlex II (Rigaku) 

pordiffraktométer (in situ stabilizált minták) és D8 (Bruker) pordiffraktométer 

(ex situ stabilizált minták) segítségével végeztem el. 
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5. Kísérleti eredmények és értékelésük 
	

5.1 A bevonat nélküli magnetit nanorészecskék jellemzése 

5.1.1 A bevonat nélküli vas-oxid szemcsék karakterizálása 

	
A 4.1.1 fejezetben ismertetettek szerint a koprecipitációs módszerrel, mágneses 

szeparálással előállított fekete, vas-oxid szuszpenzió mágnes erőtérre reagált. A 

szuszpenzió kristályszerkezetét röntgen pordiffrakciós módszerrel 

azonosítottam. A vizsgálat magnetit szemcsék jelentét bizonyította (5. ábra). 

 

 
5. ábra A magnetit szuszpenzió röntgendiffrakciós spektruma 

 

A szuszpenzióban található szemcséket analizáltam Fourier-transzformációs 

infravörös spektroszkópiával is. Az irodalom szerint a tiszta magnetitet  egy 

600 cm-1 körüli  csúcs [28, 32, 62], és az 580 cm-1 [24, 83] illetve ~550 cm-1  

[84] közzé eső csúcs jellemzi, amely meghatározza a Fe-O nyúlást, jelezve a 

fém-oxid képződését. Hasonló csúcsok láthatók tiszta magnetit mintánk 

esetében a 6. ábrán 544 és 600 cm-1-nél. Ugyanarra a tiszta magnetit mintára a 
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3100-3600 cm-1 tartományú csúcsok is jellemzők, amelyek az O-H rezgést 

jelzik [28, 32].  

 

 
6. ábra A bevonat nélküli magnetit szemcsék FTIR spektruma 

 

Ugyanezek a csúcsok láthatók a 6. ábrán 3099-3360 cm-1 közötti tartományban. 

A tiszta magnetit végső jellegzetes csúcsa 1620 cm-1, amely megfelel a 

magnetit részecskék felületén lévő adszorbeált vízmolekulák által okozott 

hajlás miatti rezgéseknek, ami a mérésben 1632 cm-1-re tolódott [28, 85]. 

 

5.1.2 A bevonat nélküli magnetit szemcsék méretének jellemzői 

	
A magnetit szuszpenzió részecskéinek méretét többféle módszerrel is 

meghatároztam.  

Először transzmissziós elektronmikroszkópiás felvételek készültek a bevonat 

nélküli magnetit nanorészecskékről (7. ábra), melyek alapján a minta kissé 

heterodiszperz: a szemcsék átlagmérete 11 nm-nek adódott por alakban (8. 

ábra). 
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7. ábra A magnetit részecskék TEM-es felvétele 

 

 

 
8. ábra A magnetit részecskék mérete 
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Ezt követően meghatároztam a részecskék hidrodinamikai átmérőjét is vizes 

közegben a dinamikus fényszórás elvén vizsgáló műszer segítségével. 

A magnetit szemcsék hidrodinamikai átmérője átlagosan 120 nm körülinek 

adódott (9. ábra).  

 

 
9. ábra Mágneses elválasztással készített, bevonat nélküli magnetit szemcsék 

hidrodinamikai átmérője 
 

A kissé heterodiszperz rendszer itt is megmutatkozik, mivel a minta 

homogenitását jellemző polidiszperzitási index (PdI) értéke kissé emelkedett: 

értéke 0,19. A PdI értéke gyakorlatban 0,3 értékig elfogadható élő szervezetre 

tervezett gyógyszerhordozó molekulák esetén [88]. 

A centrifugális elválasztás alkalmazásakor kapott magnetit szemcsék mérete 

nagyobb értéket kaptam. Az ebben az esetben tapasztalt hidrodinamikai átmérő 

értéke meghaladta a 650 nm-t (10. ábra). Ezzel a módszerrel készített szemcsék 

PdI értéke szintén hasonló: 0,18. 

A vizsgált magnetit szuszpenziókból állítottam elő az ex situ vizsgálatokhoz 

szükséges 1g magnetit/L töménységű oldatot, melynek 1mL-nyi mennyiségét 

használtam fel minden egyes, különböző töménységű bevonó anyag hatásának 

vizsgálatához. 

A méret meghatározás azt mutatja, hogy a mágneses elválasztással szeparált 

szemcsék jóval kisebb hidrodinamikai átmérővel rendelkeznek, de a mindkét 

minta PdI értéke hasonló. 
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10. ábra Centrifugális elválasztással készített, bevonat nélküli magnetit 

szemcsék hidrodinamikai átmérője 
 

A mért eredmények alapján feltételezhető, hogy a mosási lépésben alkalmazott 

szeparálási technika azért eredményezett különböző méretű szemcséket, mert 

eltérő méretű szemcsékre hatottak inkább. Feltételezhetően a mágneses 

szeparálás a finomabb, kisebb méretű részecskékre hat inkább, elsősorban a 

szuperparamágneses jellemzőjüket kihasználva, míg a centrifugálás a nagyobb 

részecskéket is gyorsan és hatékonyan elválasztja, függetlenül attól, milyen a 

mágnesezettségük. 

 

5.1.3 A bevonat nélküli magnetit szemcsék felszíni töltésének jellemzői 
 

A bevonat nélküli szemcsék esetén vizsgáltam a magnetit szemcsék 

töltésállapotát is. Mivel a bevonat nélküli szemcsék a pH~2,5 értékű 

szuszpenzióban vannak, a felülszíni Fe-OH-csoportok protonálódása várható, 

ami a felszíni töltést pozitívvá változtatja, mivel ez a pH tartomány már  a PZC 

értéknél alacsonyabb [13]. 

A méréseink a fenti folyamatokkal összhangban pozitív tartományba estek 

mindkét elválasztási módszer esetén (11. ábra), azonban az is megfigyelhető, 

hogy a mágneses elválasztás esetén a zéta-potenciál értéke jóval magasabb 

(+44,0 mV), mint a centrifugális elválasztás esetén (+10,3 mV). A különbséget 

a 11. ábra mutatja be.  
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11. ábra A zéta-potenciál értékének alakulása a különböző elválasztási 

technikák alkalmazása esetén 
 

A felszíni töltés értékeinek alapján a mágneses elválasztással készült magnetit 

minta stabilabb zéta-potenciál tartományban található, mint a centrifugális 

szeparálással készült minta. 

 

5.2 A zselatin bevonat hatásának vizsgálata 

5.2.1 In situ módszerrel előállított, zselatin bevonatos magnetit szemcsék 

morfológiai jellemzői 

	
Ennél az előállítási módszernél – ahogyan az a 4.1.2.1 fejezetben bemutattam – 

a zselatint a vas-klorid-oldatok keverékével egyidejűleg adtam a rendszerhez, 

még a kémiai reakció beindulása előtt. Így a csíraképződés folyamatakor 

különböző mennyiségű zselatin végig jelen volt. A különböző, in situ 

módszerrel előállított magnetit szuszpenziók kiindulási állapotban 0,15; 0,31; 

0,52; 0,78; 0,93; 1,14 és 1,3 mg/L zselatint tartalmaztak. Az irodalomban erre a 

módszerre vonatkozóan nem találtam adatokat. 

A keletkezett magnetit szemcsék SEM képét a 12.-15. ábra mutatja be a 

bevonat nélküli szemcsékhez viszonyítva in situ stabilizálást követően egy 

kisebb és egy nagyobb zselatin koncentrációt alkalmazva. A bevonat nélküli 

szemcsék képe TEM módban készült. 
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12. ábra A bevonat nélküli magnetit szemcsék képe 

 

 
13. ábra Az  in situ stabilizált magnetit minta  SEM képe 0,15 mg/L zselatin 

alkalmazását követően 
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14. ábra Az  in situ stabilizált magnetit minta  SEM képe  0,78 mg/L zselatin 

alkalmazását követően. 
 

 
15. ábra  Az  in situ stabilizált magnetit minta  SEM képe 1,14 mg/L zselatin  

alkalmazását követően. 
(Minden magnetit minta mágneses szeparálással készült.) 
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A SEM felvételek azt mutatják, hogy a magasabb zselatin koncentráció 

alkalmazásával már hosszabb, pálca szerű képletek is megjelennek a mintában, 

melyek mennyisége és hossza a hozzáadott zselatin koncentrációval 

párhuzamosan növekszik (16. ábra). A pálcák kialakulása 0,78 mg/L-nél volt 

először megfigyelhető. Ilyen, pálcaszerű alak a bevonat nélküli mintában nem 

volt megfigyelhető. A 0,49-0,60 mg/L közötti zselatin adagolás esetén 

feltételezhetően már elegendő a hozzáadott zselatin a magnetit szemcsék teljes 

bevonásához, de még nem adagoltam túl a zselatint, mert nem tapasztaltam a 

pálcák megjelenését. Ez alapján az in situ módszernél az optimális bevonat 

mennyisége 0,49-0,60 mg/L közötti tartományban van.  

 

 
16. ábra A pálcák átlagos hossz-vetületének alakulása a zselatin 
mennyiségének függvényében  mágneses szeparálást alkalmazva 

 

Vizsgáltam a minták FTIR spektrumának jellemzőit, abból a célból, hogy a 

kapott spektrumok alátámasztják-e a zselatin kötődését a magnetit felületén. A 

spektrumokat a 17.-18. ábrák mutatják be.  
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Az irodalom szerint a tiszta zselatint a 3200-3600 cm-1 hullámhossz-

tartományba eső csúcsok jellemzik [23], amelyek  az aminosavak O-H- és az 

N-H-kötéseinek vibrációit jelzik. 

A tiszta zselatin minta 3178-3298 cm-1 tartományának csúcsai a 17. ábrán ebbe 

a tartományba esnek. Ezenkívül a zselatinra jellemző amid I (C=O nyújtás) és 

II (N-H vibráció) kötések, amelyeket az  amid-I esetén az 1670 és 1620 cm-1 

közötti csúcs és az amid II esetén az 1550 és 1530 cm-1 közötti csúcs képvisel 

[23,62]. Hasonló csúcs látható a 17. ábrán 1630 cm-1-nél és 1518 cm-1-nél. Így 

arra a következtetésre juthatunk, hogy a 17. ábra bizonyítja, hogy ez a minta 

valóban tiszta zselatin.  

 

 
17. ábra A zselatin FTIR spektruma 

 

Az in situ stabilizált magnetit minták zselatin által végzett FTIR-spektrumára 

vonatkozóan nem találtam korábbi cikkeket. In situ stabilizált mintáinkat a 18. 

ábra jellemzi. A 6. ábrát a 18. ábrával összehasonlítva látható, hogy a tiszta 

magnetitre jellemző fő csúcsok (kisebb elmozdulásokkal) szintén 

megtalálhatók az in situ stabilizált magnetit mintában. A 18. ábrán emellett 

néhány további csúcs látható, jóval alacsonyabb áteresztőképességgel, az 900-

1406 cm-1 tartományban. Így a 18 ábra a 6. ábra  és a 17. ábra kombinációja, 

ami egy nagyobb mennyiségű magnetitet és kisebb mennyiségű zselatint 

60	

65	

70	

75	

80	

85	

90	

95	

100	

105	

400	900	1400	1900	2400	2900	3400	3900	
Tr
an
sm

itt
an
ce
	(%

T)
	

wavenumber	(cm-1	)	

1630	 1518	
1447	3298-3178	

3111-3030	
2982-2976	



	

42	

tartalmazó minta esetében várható. A 18. ábrán semmilyen további csúcs nem 

látható, csak olyanok, amelyek a 6. és 17. ábrákon már megfigyelhetőek.  

 

 
18. ábra Az in situ 0,15 mg/L zselatinnal stabilizált magnetit minta FTIR 

spektruma 
(A magnetit minta mágneses szeparálással készült.) 

 

Az in situ módszer esetén is alkalmaztam mind a mágneses, mind a 

centrifugális elválasztást a minták tisztítása során. A különböző elválasztási 

technikákat követően vizsgáltam a keletkezett szemcsék hidrodinamikai 

átmérőjét. A mérési eredmények azt mutatták, hogy az alacsonyabb hozzáadott 

zselatin mennyiségeknél a zselatin koncentrációjának növelésével – mindkét 

esetben – növekedett a szemcsék hidrodinamikai átmérője. A 0,52 mg/L 

hozzáadott zselatin mennyiség után lényeges méretnövekedés már nem volt 

tapasztalható.  

 A centrifugális elválasztást használva a minták tisztítására magasabb 

hidrodinamikai átmérőjű szemcsék keletkeztek, mint mágneses elválasztás 

esetén, ahogyan ez a bevonat nélküli szemcsék esetén is megfigyelhető volt.  A 

változást a 19. ábra szemlélteti.  

Az irodalomban talált zselatin felhasználásával in situ stabilizálást alkalmazva 

előállított magnetit minták hidrodinamikai átmérője 900 nm körüli 
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tartományban volt centrifugális elválasztás használata mellett, azonban az 

előállításhoz két lépéses deszolvatációs eljárást alkalmaztak aceton 

adagolásával [23]. 

Ez a módszer annyiban különbözik a koprecipitációs eljárástól, hogy a szintézis 

megkezdése előtt és azt követően is deszolvatálják a zselatint aceton 

segítségével, ami hatással van a keletkezett komplex hidrodinamikai átmérőjére 

is. Ugyanez a kutatócsoport tisztán koprecipitációs eljárást alkalmazva in situ 

módszerrel zselatinos stabilizálás mellett 300 nm körüli hidrodinamikai 

átmérőjű szemcséket hozott létre, de az eljárás során először mágneses, majd 

centrifugális szeparálást alkalmaztak [87]. Az általam alkalmazott 

koprecipitációs eljárás viszont 3000 ás 5000 nm közötti szemcseméretet 

eredményezett. 

 

 

 
19. ábra Az in situ módszerrel előállított magnetit szemcsék hidrodinamikai 

átmérőjének változása az elválasztási technika és a hozzáadott zselatin 
mennyiségének függvényében 
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5.2.2 In situ módszerrel előállított zselatin bevonatos magnetit szemcsék felszíni 
töltésének jellemzői 
 

A méret meghatározást követően vizsgáltam a zselatin bevonatos magnetit 

szemcsék felszíni töltését is. Az így elkészített magnetit szuszpenziók pH 

értéke magasabb a bevonat nélküli magnetithez képest. A minták pH-ja 

pH≈5±0,3. 

A mért zéta-potenciál értékek az alacsonyabb zselatin koncentrációknál (0,15; 

0,31 mg/L) mindkét elválasztási technika esetén csökkenést mutattak. A 

magasabb, 0,52 mg/L feletti koncentrációk esetén viszont jelentős emelkedést 

tapasztaltam mindkét esetben. A mágneses szeparálás esetén ezek az értékek a 

stabil kolloid rendszer értékeinek megfelelőek, míg a centrifugális szeparálás 

esetén valamivel alacsonyabbak.  A zéta-potenciál értékek változását a 20. ábra 

mutatja be. 

 

 
 

20. ábra Az in situ módszerrel előállított magnetit szemcsék felszíni töltésének 
változása az elválasztási technika és a hozzáadott zselatin mennyiségének 

függvényében  
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5.2.3 Az ex situ módszerrel előállított, zselatin bevonatos magnetit szemcsék 

morfológiai jellemzői 

 

Az ex situ előállítási módszernél – ahogyan azt a 4.1.2.2 fejezetben bemutattam 

– a zselatint a már kész 4.1.1 fejezet szerint elkészített, bevonat nélküli 

magnetit szuszpenzióhoz adtam, majd a megfelelő koncentrációjú zselatin-

oldattal összekeverve ultrahangos fürdő segítségével 15 percig diszpergáltam, 

majd lezárva, horizontális rázógépen 200 rpm-en 50 °C-on egy órán át 

rázattam. A különböző, ex situ módszerrel előállított magnetit 

szuszpenziókhoz, 0,15; 0,31; 0,52; 0,78; 0,93; 1,14 és 1,3 mg/L zselatint 

tartalmazó oldatokat kevertem (4. ábra).  

Az irodalomban gyakran alkalmazzák ezt, az utólagos stabilizálási technikát 

nem csak zselatin [62], hanem például a PVP [32], PVA [26,83] dextrán [87], 

vagy akár kisebb molekulájú stabilizátorként alkalmazott anyagok esetén is, 

mint például az olajsav [31], és a cirtrát [87]. 

A bevonat nélküli és a zselatinnal kezelt magnetit szemcsék SEM képét a 21. -

24. ábrák mutatják be az ex situ stabilizálást követően egy kisebb és egy 

nagyobb zselatin koncentrációt alkalmazását bemutatva. 

Ebben az esetben is megfigyelhető a pálcák kialakulása magasabb zselatin 

koncentrációk alkalmazása után, azonban  jóval kisebb mennyiségben, mint az 

in situ módszerrel készített zselatinos magnetit szuszpenziók esetén. Minden, a 

SEM képeken bemutatott magnetit minta mágneses szeparálással készült. 

 

 



	

46	

 
21. ábra A bevonat nélküli magnetit szemcsék képe 

 

 
22. ábra Az ex situ stabilizált magnetit minta SEM képe 0,15 mg/L zselatin 

alkalmazását követően 
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23. ábra Az ex situ stabilizált magnetit minta SEM képe 0,78 mg/L zselatin 

alkalmazását követően 
 

 
24. ábra Az ex situ stabilizált magnetit minta SEM képe 1,14 mg/L zselatin 

alkalmazását követően 
 



	

48	

Az ex situ módszerrel előállított zselatinnal kezelt magnetit szuszpenziók 

esetén is vizsgáltam kész minta FTIR értékeit (25. ábra). A 6. ábrát a 25. 

ábrával összehasonlítva szintén az tapasztalható, hogy a tiszta magnetitre az 

irodalom alapján jellemző fő csúcsok (kisebb eltolódásokkal) megtalálhatók az 

ex situ stabilizált magnetit mintában. A 25. ábrán emellett néhány további csúcs 

látható a 2116-2112 cm-1 tartományban. A 25. ábrán semmilyen további csúcs 

nem látható, csak olyanok, amelyek a 6. és 17. ábrákon szintén 

megfigyelhetőek.  

 

 
25. ábra Az ex situ 0.15 mg/L zselatinnal stabilizált magnetit minta (d) FTIR 

spektruma.  
(A magnetit minta mágneses szeparálással készült.) 

 

Az ex situ módszerrel készített minták esetén is vizsgáltam a különböző 

elválasztási technikával készített magnetit szuszpenziók hatását a 

hidrodinamikai átmérőre (26.ábra). 
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26. ábra Az ex situ módszerrel előállított magnetit szemcsék hidrodinamikai 

átmérőjének változása az elválasztási technika és a hozzáadott zselatin 
mennyiségének függvényében  

 

A centrifugális eljárás során - a 5.1.2 fejezetben leírtaknak megfelelően - eleve 

nagyobb kiindulási mérettel rendelkező magnetit szemcsék kialakulását 

tapasztaltam a mágneses szeparálási eljáráshoz képest. A zselatin adagolás 

hatására a centrifugális eljárás esetén a koncentráció növelésével emelkedett a 

szemcsék mérete, viszont a mágnesesen szeparált mintáknál nem volt 

tapasztalható lényeges méretnövekedés. A centrifugális elválasztás során 

tapasztalt méretváltozás megközelítőleg 800 nm, míg a mágneses szeparálás 

esetén megközelítőleg 120 nm emelkedést tapasztalható a szemcsék méretének 

változásában ex situ stabilizálás esetén.  

Az in situ módszerrel előállított mintákhoz képest azonban az ex situ módszert 

használva lényegesen alacsonyabb hidrodinamikai átmérőjű szemcséket 

kaptam mindkét szeparálási technika alkalmazása mellett (27. ábra). 
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27. ábra A magnetit szemcsék hidrodinamikai átmérőjének összehasonlítása 

előállítási módszer szerint mágneses (a) és centrifugális (b) elválasztást 
alkalmazva  

 

Az ex situ módszer – melynél a stabilizátorként használandó anyagot utólag 

adjuk a kész szuszpenzióhoz – egyenletesebb méretű, és jóval kisebb átmérőjű 

szemcséket eredményezett. Ilyen jellegű összehasonlítás nem található az 

irodalomban. 
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5.2.4 Az ex situ módszerrel előállított, zselatin bevonatos magnetit szemcsék felszíni 

töltésének jellemzői 

 

Az ex situ módszerrel stabilizált magnetit szemcsék esetén a felületi töltésben 

lényeges eltérést tapasztaltam. A mágneses szeparálás esetén a töltésértékek a 

bevonat nélküli szemcsékéhez hasonlóak maradtak, míg a centrifugális 

elválasztás után a zselatinnal stabilizált szemcsék töltése negatív értékeket vett 

fel, bár a kiindulási zéta-potenciál értéke a bevonat nélküli szemcséknél szintén 

pozitív volt (28. ábra).  

 

 
28. ábra Az ex situ módszerrel előállított magnetit szemcsék felszíni töltésének 

változása az elválasztási technika és a hozzáadott zselatin mennyiségének 
függvényében  

 

A két stabilizálási eljárással előállított magnetit szemcsék felületi töltését 

összehasonlítva ugyanazt az elválasztási módszert alkalmazva, a mágneses 

szeparálás esetén – a 1,14 mg/L zselatin mennyiség kivételével – csak az 

alacsonyabb zselatin koncentrációknál tapasztalható lényeges eltérés. A többi 
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zselatin koncentráció esetén a mért értékek nagyon hasonlóak és a stabil 

rendszerállapotra jellemzőek (29. ábra), ami vizuális megfigyeléssel is 

alátámasztható volt. 

 

 
29. ábra A magnetit szemcsék zéta-potenciáljának összehasonlítása előállítási 

módszer szerint mágneses (a) és centrifugális (b) elválasztást alkalmazva  
 

A centrifugális eljárás esetén viszont a hozzáadott zselatin mennyiségének 

növelésével hasonló trend figyelhető meg a felszíni töltés értékeinek 

alakulásában az első két zselatin koncentráció (0,15; 0,31 mg/L) kivételével. A 

mért zéta-potenciál értékek hasonló abszolút értékűek, de ellentétes 
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töltéselőjelűek a két stabilizálási módszer esetén (29. ábra). Ilyen jelegű 

összehasonlítás nem található az irodalomban. 

 

5.2.5 Az ex situ módszerrel előállított, szacharóz és zselatin bevonatos magnetit 

szemcsék morfológiai jellemzői 

 

A szacharóz alkalmazása szintén ex situ módszerrel történt még a zselatin 

bevonat létrehozása előtt a 4.1.2.2 fejezetben leírtak szerint. Röviden, 3,33 M 

koncentrációjú szacharóz-oldatot adagoltam először a mágneses szeparálással 

elválasztott magnetit szuszpenzióhoz, majd ezt követte a különböző 

koncentrációjú zselatin oldatokkal történő kezelés, amit a 4. ábra mutat be. A 

szacharóz jó felületi módosító anyagként ismeretes [27,45], azonban a 

zselatinnal együttes használata nem található az irodalomban. A szacharóz 

használatának célja, hogy vizsgáljam, milyen hatással van a szacharóz bevonat 

a magnetit részecskék  szuszpenziós stabilitására.  

A 30.-32. ábrák mutatják be a szacharóz-zselatin együttes bevonattal 

rendelkező magnetit szemcsék SEM technikával készült képeit. Megfigyelhető, 

hogy a pálcák egyik felvételen sem láthatóak, csak gömbszimmetrikus 

nanorészecskék. Ez azt támasztja alá, hogy a szacharóz bevonat 

megakadályozhatja a magasabb koncentrációjú zselatin alkalmazásakor 

kialakuló pálcák kialakulását. A két bevonat együttes használata valamivel 

nagyobb hidrodinamikai átmérőjű szemcsék képződését eredményezte, mint a 

tiszta zselatin bevonat használatakor, de a szemcseméret változása hasonló 

trendet követ (33. ábra). A szacharóz önmagában használva in situ előállításkor 

csökkenti a keletkező magnetit szemcsék méretét [45], azonban ex situ 

alkalmazása növeli a méretet [44]. 



	

54	

 
30. ábra Az ex situ stabilizált magnetit minták  SEM képe szacharóz és 0,15 

mg/L zselatin alkalmazását követően 
 

 
31. ábra Az ex situ stabilizált magnetit minták  SEM képe szacharóz és 0,78 

mg/L zselatin alkalmazását követően 
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32. ábra: Az ex situ stabilizált magnetit minták  SEM képe szacharóz és 1,14 

mg/L zselatin alkalmazását követően. 
(Minden magnetit minta mágneses szeparálással készült.) 

 

 
33. ábra A szacharóz és zselatin bevonat együttes alkalmazásának hatása a 

hidrodinamikai átmérő változására a csak zselatinnal bevont magnetit 
szemcsék méretéhez képest 
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5.2.6 Az ex situ módszerrel előállított, szacharóz és zselatin bevonatos magnetit 
szemcsék felszíni töltésének jellemzői 
 

A méret meghatározás mellett ebben az esetben is vizsgáltam a szemcsék 

felszíni töltésének alakulását. Azt tapasztaltam, hogy a szacharóz hozzáadása a 

zéta-potenciál enyhe csökkenését eredményezte, de a mérethez hasonlóan itt is 

együtt mozognak a mért értékek a tisztán zselatinnal bevont szemcsékével, 

ezáltal a magnetit szuszpenzió stabilitása – az 1,14 mg/L koncentrációjú 

zselatin kivételével –  megfelelő volt (34. ábra). 

 

 
34. ábra A szacharóz és zselatin bevonat együttes alkalmazásának hatása a 

felszíni töltés változására a csak zselatinnal bevont szemcsék méretéhez képest 
(Minden magnetit minta mágneses szeparálással készült.) 

 

Összességében megállapítható, hogy a stabilizálási módszer típusa (in situ vagy 

ex situ), és az elválasztási módszer (mágneses vagy centrifugális) alapvető 

szerepet játszik a magnetit részecskék végső tulajdonságaiban. Az ex situ vagy 

in situ módon zselatinnal történő stabilizálás alkalmazásában a legnagyobb 

különbség a magnetit részecskék méreteloszlásában figyelhető meg (27. ábra). 

Kimutattam, hogy a két előállítási eljárás tekintetében az ex situ módon, vagyis 

0	

5	

10	

15	

20	

25	

30	

35	

40	

45	

50	

55	

60	

0	 0,2	 0,4	 0,6	 0,8	 1	 1,2	 1,4	

Át
la
go
s	z
ét
a-
po

te
nc
iá
l	(
m
V)
	

Hozzáadott	zselatin	mennyisége	(mg/L)	

zselatin	bevonat	

szacharóz+zselatin	bevonat	



	

57	

utólag zselatinnal stabilizált minták mérete sokkal közelebb áll a kiindulási 

mérethez, és az optimálisan in vivo alkalmazhatóhoz, mint az in situ úton 

előállított 3000-4000 nm körüli átmérőjű szemcsék, amelyek mindkét 

elválasztási módszernél ilyen nagy méretben alakultak ki. Képződésükben 

szerepet játszhat, hogy a csíraképződés kezdetétől jelenlévő zselatin, mely 

hatással lehet a csíranövekedésre, mivel azt befolyásolja a jelenlévő 

polimerekkel kialakított hidrogén hidak száma [89]. Emellett az in situ 

stabilizált minták esetén a hozzáadott zselatin sokkal nagyobb mennyiségű 

technológiai lépésen megy keresztül (például mosás és mágneses vagy 

centrifugás elválasztás), mint az ex situ stabilizált minták létrehozása során 

(lásd 4. ábra). Ezért a mintában a zselatin végső koncentrációjának 

szabályozása sokkal bizonytalanabb az in situ stabilizált mintákban, mint az ex 

situ stabilizált mintákban. Ez azt jelenti, hogy a végső ex situ stabilizált minta 

tényleges zselatin-tartalma sokkal közelebb van a zselatin névleges 

(hozzáadott) koncentrációjához, mint az in situ stabilizált minták esetén.  

A két szeparálási eljárás tekintetében a mágneses elválasztási technika 

hatékonyabban választotta el a kisebb magnetit nanoszemcséket, mint a 

centrifugális. A 19. és 26. ábrákon látható a fő különbség a magnetit részecskék 

mágnessel vagy centrifugával történő elválasztásában, amely azt bizonyítja, 

hogy a mágnessel elválasztott magnetit részecskék átlagos mérete lényegesen 

alacsonyabb, mint a centrifugával elválasztott magnetit részecskéké, és a 

mágnesesen szeparált minták polidiszperzitási indexe is alacsonyabb. A 

mágneses szeparálással elválasztott részecskéknél a PdI≈0,2-0,3, míg a 

centrifugális elválasztás esetén ez az érték PdI≈0,6-0,7. Ezenkívül a mágnessel 

elválasztott magnetit részecskék lényegesen nagyobb abszolút zéta-potenciál 

értékeket mutatnak a centrifugával elválasztott magnetit részecskékhez képest, 

amint az a 20. és 28. ábrán is látható. Az eltérés a két elválasztási módszer 

mögött meghúzódó különböző mechanizmusokkal magyarázható. A szilárd 

részecskék folyékony közegben centrifugális erővel történő elválasztása a 

részecskék és a folyadék sűrűség-különbségén alapul, figyelembe véve a 
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részecskék térfogatát. Így a centrifugával történő elválasztás során fellépő erős 

centrifugális erő hatására a részecskék összetapadása következik be, mivel a 

centrifugális erő hatására az alul lévő üledékrétegek összenyomódnak, míg a 

felszíni réteg lazább marad [90]. A mágneses elválasztás viszont a magnetit 

nanorészecskék szuperparamágneses tulajdonságán alapszik. Ezért a két 

elválasztási módszer fizikai mechanizmusainak különbsége szerint a mágneses 

elválasztás a részecskék ülepedését gyorsítja meg. Azonban egy bizonyos 

kritikus részecske méret alatt már nem hatékony a kézi mágneses elválasztás, 

mivel a részecskére ható mágneses erő arányos a részecske térfogatával. Ha a 

részecskék túl kicsik, akkor a mágneses erejük nem lesz elegendően nagy a 

Brown-mozgás legyőzéséhez, és nem történik meg a szétválás [91]. Ezt 

megerősíti a felülúszó vizuális megfigyelése is a különböző mosási technikák 

után. A felülúszó tiszta volt, miután centrifugával választottam el a mintákat, 

mivel ez a technika az összes, szem által látható részecskét eltávolította. 

Másrészt a felülúszó barnásnak tűnt a mágneses elválasztás után, mivel a 

mágnes nem volt képes eltávolítani a nagyon kis szuperparamágneses 

részecskéket. 

 

5.3 A PVP bevonat hatásának vizsgálata 

5.3.1 Az ex situ módszerrel előállított PVP bevonatos magnetit szemcsék 

morfológiai jellemzői 

	
A 4.1.1 fejezet szerint elkészített, bevonat nélküli magnetit szuszpenzióhoz 

100, 250, 300, 400, 500, 750, 900, 1000 és 2000 mg/L PVP-t tartalmazó 

oldatokat (a tömegarány PVP/magnetit = 0,1/1; 0,25/1; 0,3/1; 0,4/1; 

0,5/1;0,75/1; 0,9/1; 1/1; 2/1) adtam, és ultrahangos fürdő segítségével 15 percig 

diszpergáltam, majd horizontális rázógépen 200 rpm-en 37 °C-on 24 óráig 

rázattam. Ily módon kilenc, szintézist követően (ex situ) stabilizált magnetit 

mintát kaptam. A 35.-38. ábrákon láthatók a különböző koncentrációjú PVP-

vel bevont magnetit szemcsék. 
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35. ábra A bevonat nélküli magnetit szemcsék SEM képe 

 

 
36. ábra Az ex situ stabilizált magnetit minták  SEM képe 0,25 g/L PVP 

alkalmazását követően 
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37. ábra Az ex situ stabilizált magnetit minták  SEM képe 0,5 g/L PVP 

alkalmazását követően 
 

 
38. ábra Az ex situ stabilizált magnetit minták  SEM képe 1,0 g/L PVP 

alkalmazását követően. 
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A részecskék gömb szimmetrikusak, bár a magasabb koncentrációknál már 

nehéz megkülönböztetni a különálló szemcséket. Feltehetően polimer hidak is 

alakultak ki közöttük. 

 

 
39. ábra A bevonat nélküli és az 1g/L PVP bevonattal ellátott magnetit 

szemcsék hidrodinamikai átmérője 
 

A magnetit részecskék hidrodinamikai méretének DLS módszerrel történő 

meghatározása azt bizonyítja, hogy a vizes szuszpenzióban viszonylag széles, 

monomodális részecskeméret-eloszlás van, a részecskék átlagos átmérője 140 

nm (39. ábra). A PVP hozzáadása illetve adszorpciója nem változtatta meg a 

lényegesen méreteloszlást, de az eloszlási görbét a magasabb átmérőjű értékek 

felé tolta el, így az átlagos részecskeátmérő 230 nm-re nőtt. Feltehetően ezt a 

különbséget (90 nm) az adszorbeált PVP réteg hidrodinamikai vastagságának 

tekinthetjük.  

Emellett vizsgáltam a PVP-vel bevont magnetit részecskék viselkedését 

elektrolit jelenlétében is (40. ábra). 
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40. ábra A magnetit részecskék átlagos hidrodinamikai átmérője desztillált 

vízben és 10-2 M KCl oldatban 
 

A 100-500 mg/g magnetit mennyiségű PVP hozzáadása a részecskék 

hidrodinamikai átlagátmérőjének kb. 130 nm-ről megközelítőleg 230 nm-re 

történő növekedését eredményezte, platóérték elérésével (40. ábra nyitott 

körök). Feltételezhetjük, hogy ez a vastagság viszonylag vékony 

szegmensréteg kialakulásának felel meg, amely közvetlenül érintkezik a 

felülettel. A vastagság növekedése magas (2000 mg/g) PVP-tartalom esetén az 

adszorbeált makromolekula hosszú hurkainak és farkainak kialakulásával 

magyarázható. Elektrolit oldatban a mért átmérők lényegesen kisebbek 

(négyzetek a 40. ábrán), mint a tiszta vízben. Ezt különböző tényezők hatása 

válthatja ki, mint a polimer felületi réteg dehidratációja és összenyomódása, az 

adszorbeált szegmensek egy részének deszorpciója, amelyek a klór anionokkal 

versenyezhetnek a felszínen lévő helyekért. 
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5.3.2 Az ex situ módszerrel előállított PVP bevonatos magnetit szemcsék felszíni 

töltésének jellemzői 

	
Az elektrokinetikai potenciál változását a 41. ábra mutatja be. Ahogyan várható 

volt, savas közegben a magnetit pozitív töltésű, viszonylag magas zéta-

potenciál értékekkel (30–40 mV), a felületi –OH csoportok protonálódásának 

következtében. A felület izoelektromos pontja (iep.) pH=6,6-nál figyelhető 

meg, ami megfelel az irodalmi értékeknek, mivel azt pH=6,4-8 közötti 

tartományban állapították meg a magnetitre vonatkoztatva, a különböző 

előállítási módszerek függvényben [92]. A magasabb pH-értékeknél a 

részecskék növekvő negatív töltést és zéta-potenciált kapnak (-40 mV-ig, tiszta 

vízben pH=10-ig), ami a felszíni -OH-csoportok disszociációjának 

következménye [13,14,92]. A KCl-oldatban az iep. a magasabb pH-érték 

(pH=9,1) felé tolódik el, ami a preferenciálisan adszorbeáló anionokkal 

magyarázható, mivel a kloridionok nagy affinitással viseltetnek a Fe2 + / Fe3 + 

ionok iránt. Ahogy az várható volt, az abszolút zéta-potenciál értékek a KCl-

oldatban kisebbnek bizonyultak az elektromos kettősréteg kompressziója miatt. 

A zéta-potenciál érékének enyhe csökkenése – miközben a pH-t 10-ről 12-re 

növeltem a vizes diszperzióban – az ionerősség hatásának tudható be. 

Kísérleteim arról tanúskodnak, hogy növekvő mennyiségű PVP jelenlétében a 

magnetit iep.-ja nagyobb pH-értékekre tolódik (42. ábra). Ez alapján 

feltételezhető a PVP-molekulák részecskék felszínére történő adszorpciója.  

Valószínűsíthető, hogy a PVP adszorpciója viszonylag nagyszámú érintkezési 

pont kialakulásával valósul meg a felszínen, ugyanis a kevés érintkezővel 

történő adszorpció általában nem változtatja meg a felület felszíni 

töltéssűrűségét és iep-ját [93]. 

 

 

 

 

 



	

64	

 
41. ábra A magnetit nanorészecskék zéta-potenciáljának változása a pH 

függvényében desztillált vízben és 10-2 M KCl oldatban 
 

 
42. ábra A magnetit nanorészecskék zéta-potenciáljának változása a pH 

függvényében különböző mennyiségű PVP adagolását követően 
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Emellett a PVP-molekulák adszorpciója megváltoztathatja a felszíni –OH-

csoportok disszociációjának mértékét, azaz megváltoztathatja a felület felszíni 

töltéssűrűségét és az iep.-ot. 

 
43. ábra A magnetit nanorészecskék zéta-potenciáljának változása a PVP 

koncentrációjának függvényében különböző pH értékeken 10-2 M KCl oldatban 
 

A 43. ábra bemutatja, hogy a polimer koncentrációjának növelése adott pH-n a 

pozitív (pH=4 és pH=5) és a negatív (pH=9 és pH=10) felszíni töltéssel 

rendelkező részecskék zéta-potenciáljának abszolút értékét egyaránt csökkenti. 

Ez annak a következménye lehet, hogy meglehetősen vastag adszorbeált 

polimer rétegek képződnek a felszínen, bennük pedig valószínűleg 

immobilizált vizes rétegek találhatóak. Ez a réteg elmozdítja a hasadási síkot az 

oldat felé, vagyis csökkenti a részecskék zéta-potenciálját. Magasabb a polimer 

koncentráció (adszorpció), vastagabb a polimer réteg, ezért alacsonyabb a zéta-

potenciál abszolút értéke. Figyelembe véve, hogy a nemionos polimer 

adszorpció nem változtatja meg a felületi töltéssűrűséget, és az ionok eloszlását 

az elektromos kettősrétegben, a polimer rétegek „elektroforetikus vastagsága” 
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kiszámítható az ionok és potenciálok egyensúlyi eloszlásából az 5.1 egyenlet 

szerint egy vékony lapos elektromos kettős réteg diffúz részében: 

 

                                       ℎ = − !
!
∙ 𝑙𝑛

!"#! !∙!∙!
!∙!∙!

!"#! !∙!∙!!
!∙!∙!

                                  (5.1) 

 

ahol κ a Debye-sugár reciproka, h a diffúz kettős réteg vastagsága a Stern réteg 

határa a hasadási sík között, ζ a részecskék elektrokinetikai potenciálja adott h-

nál, azaz adszorbeált polimer jelenlétében, ζ0 a bevonat nélküli részecskék zéta-

potenciálja, amelyeket első közelítésként Stern-potenciálként, azaz a diffúz 

réteg határán lévő potenciálként alkalmazunk, z a töltés. 

Ezen elmélet szerint a polimer réteg elektroforetikus vastagsága az a felülettől 

– pontosabban a Stern réteg határától – való távolság, ahol a folyadék 

viszkozitása drámai módon megváltozik. A hasadási sík és a Stern réteg közötti 

kiszámított távolság egyenlő a polimer réteg vastagságával.  

 

 
44. ábra A PVP réteg számított vastagsága azaz a hasadási sík és a Stern réteg 

közötti távolság, szemben a részecskék zéta-potenciáljával, amely megfelel a 

különböző felületi bevonatoknak. ζ0 = 40 mV és ionerőssége 10-5 M (vizes 

szuszpenzióban) 
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A számítások alapján a megközelítőleg 40 mV és 20 mV közötti zéta-potenciál 

csökkenés, amely 100 mg PVP jelenlétében következik be (42. ábra), 

körülbelül 70 nm vastagságú polimer réteg képződésének felel meg.  

Az 1000 mg PVP/g hozzáadása 140 nm vastagságú PVP réteg képződését 

feltételezi, ami a zéta-potenciál értékét 10 mV alá csökkenti (44. ábra). Ezek az 

értékek összehasonlíthatók a dinamikus fényszórási módszerrel mért 

adszorbeált polimer réteg méreteivel (5.3.1 fejezet), amelyek nagyságrendileg 

hasonló értékeket adtak.  

 

Összegezve a kapott eredményeket arra lehet következtetni, hogy a 

poli(vinil)pirrolidon széles pH-intervallumban a magnetit részecskék hatékony 

stabilizátoraként szolgálhat annak ellenére, hogy lényegesen csökkenti a 

pozitívan illetve a negatívan töltött részecskék zéta-potenciáljának abszolút 

értékét, mivel ez  a változás a vastag polimer rétegek képződésének 

következménye. A PVP adszorpciója megnöveli a magnetit részecskék 

hidrodinamikai átmérőjét, de a méreteloszlásuk módját nem változtatja meg, 

bár nagy mennyiségű (1000-2000 mg PVP/g magnetit) polimer jelenlétében és 

magas pH-értékek esetén (pH=10-11) a részecskék részleges aggregációja 

következik be. 
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6. Összegzés 
	
A vizsgálataim középpontjába a magnetit nanoszemcséket, illetve azok PVP-

vel és zselatinnal bevont változatait helyeztem. Az irodalom áttekintése után 

feltárt tudáshiányok alapján arra kerestem a választ, hogy a bevonó anyagok 

hozzáadása a szintézis különböző pontjain hatással van-e a keletkező szemcsék 

jellemzőire, elsősorban a méreteloszlására és rendszerstabilitásra. Emellett 

tanulmányoztam a szintézis egyik kritikus pontjának, a mosás során 

alkalmazott elválasztási lépésnek is a hatását a szemcseméret alakulására, 

mivel az irodalomban vagy a centrifugális, vagy a mágneses elválasztást 

alkalmazzák. Eddig a két technika összehasonlítása még nem történt meg.  

Az eredmények azt mutatják, hogy a szintézis elején (in situ) adagolt bevonó 

anyag nagyobb szemcseméretet eredményez mindkét szeparálási technika 

alkalmazása esetén. Ebben az esetben a szemcsék a polidiszperzitási index 

értékei alapján feltehetően aggregálódtak. Viszont azok a magnetit szemcsék, 

amelyek mágneses szeparálással készült szuszpenzióban jöttek létre, kisebb 

méretűek és – majdnem minden esetben – olyan zéta-potenciál értékekkel 

rendelkeztek, amelyek megfelelnek a stabil kolloidrendszer értékeinek. Az 

utólagos stabilizálási technika esetén (ex situ) a koprecipitációs módszerrel 

előállított bevonat nélküli szemcsékhez adagolt különböző koncentrációjú 

zselatin hatására a bevonattal rendelkező szemcsék kisebbek lettek az in situ 

módszerrel előállított szemcsékhez képest, mindkét szeparálási technika 

alkalmazása esetén. A vizsgálataim alapján zselatin bevonat használata esetén a 

leghatékonyabban működő technika a mágneses elválasztás, és az ex situ 

módszerrel történő stabilizálás együtt alkalmazása volt. A PVP-vel történő 

stabilizálás esetén azt tapasztaltam, - hogy az irodalmi adatoknak megfelelően,-  

annak adszorpciója megnöveli a magnetit részecskék hidrodinamikai átmérőjét. 

Az elektromos kettősréteg jellemzői növekvő mennyiségű PVP jelenlétében 

úgy változtak meg, hogy a magnetit iep.-ja a nagyobb pH-értékek felé tolódott, 

vagyis az adszorbeálódó PVP réteg csökkentette a részecskék zéta-potenciálját. 
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Magasabb a polimer koncentráció és adszorpció esetén vastagabb polimer réteg 

jöhet létre, ezért alacsonyabb a zéta-potenciál abszolút értéke.  

A fenti eljárásokkal készített magnetit szuszpenziókat biokompatibilitási 

vizsgálatoknak is alávettettem, hogy potenciális medicinális alkalmazásuk 

alátámasztható legyen. A kísérleteket a Miskolci Egyetem Egészségügyi 

Karán, a Nanobiotechnológiai laboratórium munkatársainak segítségével 

végeztük el. A tesztek magukban foglaltak különböző haemokompatibilitási 

vizsgálatokat a bevonat nélküli és a zselatinnal bevont magnetit 

nanoszemcsékre vonatkoztatva, úgy mint az emberi vörösvérsejtek 

pusztulásának vizsgálata azok hemolízisének megfigyelésével a 

nanoszemcsékkel történt kezelés hatására. Valamint vizsgáltuk a fehérvérsejtek 

egy csoportjának (limfocita sejtek) életképességének változását különböző 

koncentrációjú magnetit, valamint zselatinnal bevont magnetit szuszpenzióval 

történt kezelés hatására. Emellett tanulmányoztuk, hogy változik-e a 

magnetittel kezelt vérminták esetén a vörösvérsejtek szedimentációjának 

sebessége (ESR) a nanoszemcsék adagolásának hatására. Az eredmények 

részletes bemutatása jelen értekezésnek nem tárgya, de röviden összefoglalva a 

vizsgálatok eredményeit megállapítható volt, hogy a különböző koncentrációjú 

bevonat nélküli és zselatinnal bevont magnetit szuszpenziók a humán eredetű 

vörösvérsejtek és fehérvérsejtek életképességét nem befolyásolták. Nem 

indukáltak sejtpusztulást, és nem változtatták meg a kezelt vér normális 

vérsejtsüllyedési jellemzőit sem in vitro körülmények között. Tehát a magnetit 

nanoszemcsékkel kezelt sejtek nem mutattak toxikus hatásra utaló jeleket, 

hanem hasonlóan viselkedtek mint a kezeletlen sejtek. A fenti eredmények 

alapján mind a zselatinnal, mind a PVP-vel bevont magnetit nanoszemcsék 

optimális jelöltek lehetnek medicinális területen, mint gyógyszerhordozó 

jelöltek, vagy akár mint MR kontrasztanyagok. Előállításuk során azonban a 

legcélszerűbb, ha figyelembe vesszük a kísérleteim megállapított optimális 

előállítási technikát, vagyis a mágneses elválasztást a koprecipitációs előállítás 

során, majd az ezt követő ex situ stabilizálás alkalmazását. 
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7. Summary 
 

My research focuses on magnetite nanoparticles and their PVP- and gelatin-

coated versions. Based on a review of the literature, I sought answers to the 

question of whether the addition of coating materials at different stages of the 

synthesis affected the characteristics, size distribution, and the system stability 

of the resulting particles. In addition, I have studied one of the critical points in 

the synthesis, the washing separation step, has an effect on the particle size 

distribution, as in the literature either centrifugal or magnetic separation is 

used, or rarely they are used both together. The results show that the coating 

material added at the beginning of the synthesis (in situ) results a larger particle 

size using both separation techniques. In this case, the particles were 

presumably aggregated based on the values of the polydispersity index. In 

contrast, the magnetite particles formed in the suspension prepared by magnetic 

separations were smaller in size and, in almost all cases had better stability, that 

corresponded to the values of the stable system. In the case of the post-

stabilization technique (ex situ), the addition of gelatin in various  

concentrations to the uncoated particles prepared by the co-precipitation 

method resulted in orders of magnitude smaller particles in the case of both 

separation method selected for the in situ method. Based on my research, the 

most efficient technique was the magnetic separation and the stabilization by 

the ex situ method when using a gelatin coating. In the case of PVP-related 

stabilization, I have found that, according to the literature, its adsorption 

increases the hydrodynamic diameter of magnetite particles. When I studied the 

characteristics of the electrical bilayer, I found, that in the presence of 

increasing amounts of PVP, the IEP of magnetite shifts towards a higher pH 

values, i.e., the adsorbed PVP layer shifts the slipping plane toward the 

solution, i.e., decreases the zeta potential of the particles. The higher the 

polymer concentration and adsorption, the thicker the polymer layer, and 

therefore the lower the absolute value of the zeta potential.  
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The magnetite suspensions prepared by the procedure described above were 

also subjected to biocompatibility studies to support potential drug use. The 

experiments were performed with the help of the staff of the 

Nanobiotechnology Laboratory, Faculty of Health, University of Miskolc. The 

tests included various haemocompatibility studies for uncoated and gelatin-

coated magnetite nanoparticles, such as a study of human red blood cell death 

by observing their hemolysis and the effect of treatment with nanoparticles. We 

also examined the viability of a group of white blood cells (lymphocyte cells) 

for the effect of treatment with different concentrations of magnetite and 

gelatin-coated magnetite suspensions.	 In addition, we studied whether the 

erytrocyte sedimentation rate (ESR) of magnetite-treated blood samples 

changes with the addition of nanoparticles.  

A detailed presentation of the results is not the subject of the present 

dissertation, but preliminary results of the studies showed that uncoated and 

gelatin-coated magnetite suspensions with different concentrations did not 

affect the viability of human erythrocytes and leukocytes. They did not induce 

cell death and did not alter the normal sedimentation characteristics of the 

treated blood.  Thus, cells treated with magnetite nanoparticles did not show 

signs of toxicity, but behaved similarly to untreated cells. 

Based on the above results, magnetite nanoparticles coated with both gelatin 

and PVP may be optimal candidates in the medical field as drug carrier 

candidates or even as MR contrast agents. However, during their production, it 

should be take into account the most optimal production technique established 

by my experiments, i.e. magnetic separation during co-precipitation 

production, followed by the application of subsequent (ex situ) stabilization. 
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8. Tézisek 
 

1. Tézis A magnetit nanorészecskék szintézise során bevonatként használt 

stabilizáló anyagok hatékonysága függ attól, hogy a szintézis folyamatának 

mely pontján kerülnek a rendszerbe. Megállapítottam, hogy a zselatinnal 

végzett ex situ vagy in situ stabilizálásban a legnagyobb különbség a magnetit 

részecskék méreteloszlásában van.  

1.a Zselatin adagolása esetén úgy találtam, hogy a mágnesesen szeparált 

magnetit átlagos szemcsemérete lényegesen kisebb lesz akkor, ha a zselatint a 

koprecipitációs reakció után, a kész szemcsékhez adagolom (ex situ), szemben 

az in situ módszerrel, amikor a zselatint a reakció elején adtam a rendszerhez 

(2T/1.a. ábra). 

 

 
 

1 T/1.ábra Az in situ módszerrel előállított magnetit szemcsék 
hidrodinamikai átmérőjének változása az elválasztási technika és a 

hozzáadott zselatin mennyiségének függvényében 
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1.b Emellett az in situ kísérletek során megállapítottam, hogy létezik egy 

optimális zselatin koncentráció: a 0,49-0,60 mg/L közötti zselatin adagolás 

esetén feltételezhetően már elegendő a hozzáadott zselatin a magnetit szemcsék 

teljes bevonásához, de még nem adagoltam túl a zselatint, mert nem 

tapasztaltam a zselatin pálcák megjelenését. Ebben a koncentráció 

tartományban a rendszer eléri a stabil kolloid rendszerre jellemző zéta-

potenciál értéket is mindkét szeparálási technika esetén (1T/1 és 2. ábra).  

 
 

 
1 T/2.ábra A zselatin pálcák átlagos hossz-vetületének alakulása a zselatin 

mennyiségének függvényében  mágneses szeparálást alkalmazva 
 

 

2.Tézis A magnetit nanorészecskék szintézisét követő tisztítási folyamat során 

alkalmazott szeparációs technika jellege (mágneses, vagy centrifugális) lényegi 

hatással van a keletkező szemcsék méretére. 

Kimutattam, hogy a mágneses szeparálást alkalmazva kisebb átmérőjű 

szemcséket kapunk az elkészült szuszpenzióban, mint amikor centrifugális 

szeparálást használtam mind in situ, de különösen ex situ zselatinos stabilizálás 

mellett.  A keletkező szemcsék méreteloszlása pedig az ex situ módszer esetén 

egyenletesebb a mágneses szeparálás használatával a különböző zselatin 

koncentrációk alkalmazása mellett is. Az eltérés a két elválasztási módszer 
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mögött meghúzódó különböző mechanizmusokkal magyarázható. A 

centrifugával történő elválasztás során fellépő erős centrifugális erő hatására a 

részecskék összetapadása következhet be. A mágneses elválasztás viszont a 

magnetit nanorészecskék szuperparamágneses tulajdonságán alapszik. A 

mágneses elválasztás a mágneses részecskék ülepedését gyorsítja meg. 

 

 
2T/ 1. ábra A magnetit szemcsék hidrodinamikai átmérőjének 

összehasonlítása előállítási módszer szerint mágneses (a) és centrifugális 
(b) elválasztást alkalmazva 
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3. Tézis: A különböző szeparálási technika hatással van a keletkező részecskék 

felszíni töltésére is.  

A mágneses szeparálás esetén zselatinnal történt in situ stabilizálás után a 

töltésértékek pozitív tartományban voltak minden hozzáadott zselatin 

koncentráció mellett. A centrifugális szeparálás estén viszont azt tapasztaltam, 

hogy alacsony zselatinkoncentráció mellett negatív felszíni töltés jellemző, 

majd a részecskék felszíni töltöttsége átvált pozitív értékekre 0,52 mg/L 

hozzáadott zselatin koncentrációtól. A változás iránya viszont mindkét esetben 

hasonló. Ex situ stabilizálás esetén mágneses szeparálást használva, viszont az 

értékek – egy kivétellel – ugyanabban a stabil kolloidállapotra jellemző és 

pozitív tartományban voltak. A centrifugális szeparálás estén viszont a 

töltésértékek minden zselatin koncentráció mellett negatív tartományban 

maradtak (3T 1. ábra). 

 

 
 

3T/ 1.ábra A magnetit szemcsék zéta-potenciáljának összehasonlítása 
előállítási módszer szerint mágneses (a) és centrifugális (b) elválasztást 

alkalmazva 
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4. Tézis A bevonatként használt anyagok anyagi minősége is hatással volt a 

keletkező bevonatos szemcsék alakjára. A szacharóz bevonat előzetes 

alkalmazása a szemcsék méretét  kissé megnöveli, viszont a méret értékei 

ugyanazt a tendenciát követik, amit a csak zselatinnal bevont minták esetén 

tapasztaltam. Viszont a szacharóz és a zselatin együttes alkalmazása mellett a 

szemcsék – még a nagyobb zselatin koncentrációk mellett is – megtartották a 

gömbszimmetrikus alakjukat, nem tapasztaltam pálcák kialakulását egyetlen 

alkalmazott zselatin koncentráció esetén sem.  A zéta-potenciál értékek stabil 

kolloid rendszerre utaltak, vagyis a zselatin javított a szemcsék tulajdonságain 

(4T/1. és 2. ábra). 

 
 

 
4T/1. ábra A szacharóz és zselatin bevonat együttes alkalmazásának hatása a 

hidrodinamikai átmérő változására a zselatinnal bevont magnetit szemcsék 
méretéhez képest 
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4T/2. ábra A szacharóz és zselatin bevonat együttes alkalmazásának hatása a 
felszíni töltés változására a csak zselatinnal bevont szemcsék méretéhez képest 

 

5. Tézis A polivinil-pirrolidon (PVP) adagolása eltolja a magnetit 

izoelektromos pontját nagyobb pH értékek felé, ami a polimer lánc felülethez 

való kapcsolódása során jelentős számú kötéspont létrejöttének közvetett 

bizonyítéka. Az eltolás mértéke fokozatosan csökken a PVP koncentráció 

növelésével, feltehetőleg azért, mert a felület fokozatosan telítődik az 

adszorbeált PVP molekulákkal (5T/1. ábra). 

 
5T/1. ábra A magnetit nanorészecskék zéta-potenciáljának változása a pH 
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6. Tézis  A PVP koncentrációjának növelése adott pH-n a pozitív (pH=4 és 

pH=5) és a negatív (pH=9 és pH=10) felszíni töltéssel rendelkező részecskék 

zéta-potenciáljának abszolút értékét egyaránt csökkenti. Ez annak a 

következménye lehet, hogy meglehetősen vastag adszorbeált polimer rétegek 

képződnek a felszínen, bennük pedig valószínűleg immobilizált vizes rétegek 

találhatóak. Ez a réteg elmozdítja a hasadási síkot az oldat felé, vagyis 

csökkenti a részecskék zéta-potenciálját (6T/1. ábra). 

 

 
 

6T/1. ábra A magnetit nanorészecskék zéta-potenciáljának változása a PVP 
koncentrációjának függvényében különböző pH értékeken 10-2 M KCl oldatban 
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