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Összefoglaló 

A biokompatibilis 4-szufonáto-kalix[6]arén (SCX6) és N-tetradecil-piridinium-bromid felületaktív vegyület 

vizes oldatának elegyítésével, a kísérleti körülményektől függően, jól meghatározott méretű és keskeny 

méreteloszlású nanorészecske (NP), vagy szupramolekuláris micella (SM) állítható elő. SCX6 hatására a kritikus 

micellaképződési koncentráció kb. 45-öd részére csökken 50 mmol dm
-3

 NaCl vizes oldatában. Az SM fajlagos 

felülete nagyobb, mint az NP-é, így a hőmérséklet változtatásával előidézett szerkezeti átalakulással várhatóan 

hatóanyag felszabadulás érhető el. 

 Summary 

Simple mixing of the aqueous solutions of the biocompatible 4-sulfonatocalix[6]arene (SCX6) with N-

tetradecyl-pyridinium bromide surfactant led to thermodynamically stable nanoparticle (NP) with narrow size 

distribution or supramolecular micelle (SM). SCX6 promotes more than 45-fold critical micelle concentration 

diminution in 50 mM NaCl aqueous solution. Since the specific surface area of SMs is larger than that of NPs, 

the temperature-controlled SM-NP transition can be used for drug release. 

A másodlagos kölcsönhatásokkal összetartott szupramolekuláris amfifilek nagy előnye a hagyományos 

felületaktív vegyületekkel szemben, hogy egyszerűen előállíthatók és sajátságaik könnyen szabályozhatók. A 

negatív töltésű 4-szulfonáto-kalix[n]arének (SCXn) az amfifil sajátságokkal rendelkező ionos folyadékok 

aggregálódását idézik elő [1,2]. Az SCXn polianionos karakterének köszönhetően nemcsak összeköti a protonált 

kitozán polimer láncait, hanem új kötőhelyet is biztosít hatóanyagok számára, ezáltal növelve az NP 

gyógyszerfelvevő képességét [3]. 

Az N-tetradecil-piridinium kation (C14Py) és 4-szulfonáto-kalix[6]arén (SCX6) közötti kölcsönhatást 

vizsgálva megállapítottuk, hogy a kísérleti körülmények gondos megválasztásával 6515 nm átmérőjű 

nanorészecskék vagy szupramolekuláris micellák állíthatók elő. Izoterm kalorimetria mérésekkel feltártuk az NP 

és SM képződés termodinamikáját, meghatároztuk a moláris hőkapacitás értékeit. Megállapítottuk, hogy az SM  

minden vizsgált hőmérsékleten exoterm folyamatban keletkezik, míg az NP képződés 290 K alatti hőmérsékleten 

entalpia növekedéssel jár. A hőmérséklettel vezérelt SMNP szerkezeti átrendeződés az SM és NP eltérő moláris 

hőkapacitásával van összefüggésben. Az SM csak NaCl só jelenlétében keletkezik, ami arra utal, hogy a 

polianion jellegű makrociklusok között fellépő elektrosztatikus taszítás meggátolja a (C14Py)nSCX6 

komplexek szupramolekuláris micellává rendeződését adalékmentes vízben. 
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