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1. A MUNKA HÁTTERE 

A molekuláris lenyomatképzés olyan technika, amely szelektív 
adszorpciós kötőhelyeket képes előállítani egy polimerben. Azon alapul, hogy a 
célmolekula (templát) a polimer előállítása során jelen van a reakcióelegyben, és 
köré elsődleges, vagy másodlagos kémiai kölcsönhatásokkal ún. „funkcionális 
monomerek” rendeződnek (1. ábra).1 Az így kialakult komplex körül a 
funkcionális monomereket nagy mennyiségű keresztkötő monomer 
hozzáadásával rögzítjük, térhálós polimert kialakítva. A molekuláris lenyomatú 
polimer (angolul molecularly imprinted polymer, MIP) a templát molekula 
eltávolítása után képes a célmolekula szelektív megkötésére. A MIP-en a 
lenyomatképzés hatékonyságát egy ún. nem lenyomatolt polimerhez (angolul 
nonimprinted polymer, NIP) hasonlítva vizsgáljuk, ez utóbbiban a templát nincs 
jelen az előállítás során. 

 
1. ábra A molekuláris lenyomatképzés sémája2 

Hosszú ideig a MIP-eket kizárólag tömbpolimerizációval3 állították elő, 
amelyben a polimer kemény monolitként képződött. Munka- és időigényes 
aprításra és szitálásra volt szükség, hogy a polimert szemcsés formába alakítsák, 
amely a későbbi felhasználás szempontjából előnyös. E műveletek során nagy 
volt a polimer veszteség és a szelektív kötőhelyek is roncsolódhattak. Ezt 

                                                             
1 Sellergren, B.; (ed.) Molecularly imprinted polymers: Man-made mimics of antibodies and their applications in 
analytical chemistry; Elsevier, Amsterdam, 2001. 
2 Bereczki Andrea, Doktori értekezés, 2003 
3 A MIP-es szaknyelvben tömbpolimerizáció alatt oldószerben végrehajtott polimerizációt értünk a klasszikus 
polimerkémiától eltérően, ahol viszont e típus alatt a kizárólag monomerekből, oldószer használata nélkül 
előállított polimerről van szó. 
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követően számos, más polimerizációs módszer jelent meg a MIP-es 
gyakorlatban, pl. a precipitációs, szuszpenziós, emulziós és diszperziós 
polimerizáció.4 Ezekkel a módszerekkel közvetlenül szemcsés polimereket 
nyerhetünk hosszadalmas feldolgozás nélkül. A precipitációs polimerizációt 
kivéve a fent említetett módszerek mind használnak valamilyen adalékot, 
például felületaktív anyagot vagy stabilizátort, amik kedvezőtlenül 
befolyásolhatják a lenyomatképződést. További problémát vet fel, hogy ezek 
eltávolítása nem minden esetben teljes. A precipitációs polimerizáció hátránya, 
hogy a monomerkoncentráció tipikusan <5 v/v%, így a templát-monomer 
komplexképződés nem kedvezményezett. 

Doktori munkámban célul tűztem ki a laboratóriumunkban korábban 
kifejlesztett módosított precipitációs polimerizáció (MPP) vizsgálatát.5 Ezzel a 
módszerrel koncentrált monomerelegyből (25-40%) mikron méretű szemcséket 
kaphatunk bizonyos oldószereket, pl. paraffinolajat használva. További előny, 
hogy nincs szükség adalékokra. Ezidáig a módszert metakrilsav–etilénglikol-
dimetakrilát kopolimer szemcsék előállítására használták a csoportban, de a 
különböző polimerizációs körülményeknek a mikrogömbök morfológiájára 
gyakorolt hatását nem vizsgálták részletesen. Továbbá nem volt egyértelmű 
magyarázat arra, hogy miért szemcsék, és nem kemény monolit alakul ki ilyen 
nagy monomerkoncentráció esetén. Munkámban az MPP-ben alkalmazható 
monomerek körét kívántam bővíteni, valamint vizsgálni a meghatározó 
polimerizációs körülményeket. Friss irodalmi adatok alapján láttuk, hogy a 4-
vinil-piridin (4-VP) alapú monodiszperz MIP-mikrorészecskék előállítása 
korántsem megoldott feladat, ezért a 4-VP/trimetilolpropán trimetakrilát 
kopolimert vizsgáltam részletesebben.6  

A membrántechnológia és a molekuláris lenyomatképzés ötvözése igen 
szelektív membránokat eredményezhet, melyek alkalmasak lehetnek 
meghatározott vegyületek szelektív eltávolítására, vagy kinyerésére.7 A 
molekuláris lenyomatot tartalmazó membránok önhordozó, vagy kompozit 

                                                             
4 Biffis, A.; Dvorakova, G.; Falcimaigne-Cordin, A. Molecular Imprinting, Springer, Berlin, 2012, 325. 
5 Horvath, V.; Lorantfy, B.; Toth, B.; Bognar, J.; Laszlo, K.; Horvai, G. Journal of Separation Science 2009, 32, 
3347. 
6 Kitabatake, T.; Tabo, H.; Matsunaga, H.; Haginaka, J. Analytical and Bioanalytical Chemistry 2013, 405, 
6555. 
7 Ulbricht, M. Polymer 2006, 47, 2217. 
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membránok lehetnek. Önhordozó membránok esetén a pórusos szerkezet és a 
kötőhelyek egyszerre, ugyanazokból az építőkövekből alakulnak ki, ezért nehéz 
egyidejűleg nagy szelektivitást és hatékony membránelválasztást elérni.8 
Kompozit membránt úgy készíthetünk, hogy egy optimális porozitású hordozó 
membránt módosítunk a MIP-pel. A monomerelegyet felcseppenthetjük és 
bepolimerizálhatjuk,9 vagy az iniciátorral átnedvesített membránon a 
monomerek fotoojtásával képezhetünk vékony polimer réteget.10 A vékonyréteg 
MIP kompozit membránok megfelelő áteresztőképességgel rendelkeznek, mert a 
polimerrel történő módosítás nem rontja le a hordozó membrán permeabilitását 
számottevően. 

MIP-eket előállítottak már korábban is többlyukú tálcákban nagy 
áteresztőképességű minta-előkészítési módszerekhez. A külön lépésben 
előállított, feldolgozott tömbpolimereket 96 lyukú tálcákba vitték fel, és szilárd 
fázisú extrakcióban használták.11 Laboratóriumunkban korábban vékonyréteg 
MIP-membrán kompozitokat állítottak elő többlyukú szűrőtálcákban.12 Ez 
kiváló megoldásnak bizonyult különböző polimer-összetételek gyors 
előállításában és optimálásában. A munka folytatásaként a szűrőtálcán előállított 
MIP-membránokat szilárd fázisú extrakciós minta-előkészítéshez kívántam 
használni. A szilárd fázisú extrakció molekuláris lenyomatú polimerrel (angolul 
molecularly imprinted solid phase extraction, MISPE) széles körben elterjedt 
alkalmazási terület és különösen előnyös, ha a célvegyület bonyolult 
mintamátrixban és/vagy nagyon alacsony koncentrációban van jelen. MISPE-
szorbensek rövid oszlopokban (cartridge) ma már számos gyártótól 
kereskedelmi forgalomban is hozzáférhetők. Egy MISPE minta-előkészítési 
módszerben minden lépést (mintafelvitel, mosás, leoldás) optimálni kell a 
legjobb hatásfok elérése céljából. Ennélfogva MISPE-módszer fejlesztése 
többlyukú tálcákon indokoltnak tűnik, hiszen a paraméterek egyszerű és gyors 

                                                             
8 Ulbricht, M. Journal of Chromatography B-Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences 2004, 
804, 113. 
9 Dzgoev, A.; Haupt, K. Chirality 1999, 11, 465. 
10 Piletsky, S. A.; Matuschewski, H.; Schedler, U.; Wilpert, A.; Piletska, E. V.; Thiele, T. A.; Ulbricht, M. 
Macromolecules 2000, 33, 3092. 
11 Chassaing, C.; Stokes, J.; Venn, R. F.; Lanza, F.; Sellergren, B.; Holmberg, A.; Berggren, C. Journal of 
Chromatography B-Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences 2004, 804, 71. 
12 Ceolin, G.; Navarro-Villoslada, F.; Moreno-Bondi, M. C.; Horvai, G.; Horvath, V. Journal of Combinatorial 
Chemistry 2009, 11, 645. 
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optimálását teszi lehetővé. Munkámban β-blokkolókat tartalmazó biológiai 
minták (vizelet, vérplazma) előkészítését tűztem ki célul. Ezeket a 
gyógyszereket gyakran adják különböző szívbetegségben szenvedő embereknek, 
valamint bizonyos sportok esetén használatuk tiltott, szerepelnek a Nemzetközi 
Doppingellenes Ügynökség Tiltólistáján. A templáttal történő molekuláris 
lenyomatképzést követően a templátot nem lehet tökéletesen eltávolítani. Emiatt 
folyamatosan oldódik a polimerből („vérzés” jelenség), ami hamis mérési 
eredményekhez vezethet nagyon alacsony koncentrációszintek mérésénél. 
Ilyenkor a probléma elkerülése végett a lenyomatképzést nem a célmolekulával 
végezzük, hanem a hozzá nagyon hasonló szerkezeti analógjával.13 Ezt a 
megközelítést használtam én is MIP kompozit szűrőtálcás membránok 
előállítására és MISPE-ben történő alkalmazásukra HPLC-MS/MS mérés előtt. 

Az irodalomban mindössze néhány példát találunk MIP 
nano/mikrorészecske alapú kompozit membránok előállítására. Ezeket 
többlépéses módszerrel állítják elő. Először a részecskéket szintetizálják pl. 
precipitációs polimerizációval, majd ezután beágyazzák őket a pórusos 
membrán hordozóba.14 Ilyen szelektív adszorberek előállítására egyszerűbb 
eljárást javasoltunk, MIP nano/mikrorészecskék in situ előállítását többlyukú 
szűrőtálca membránokban a módosított precipitációs polimerizációval. Mivel az 
MPP-vel tömény monomeroldatban is szemcséket kapunk, a prepolimerizációs 
elegy felcseppenthető a membránba, ahol mikrogömbök képződnek. Ez nagy 
fajlagos felületű és szelektív membrán adszorbereket eredményez. A 
polimerizáció során paraffinolaj mellett szobahőmérsékletű ionos folyadékokat 
is használtam oldószerként, mivel ezeket már korábban alkalmazták MIP-ek 
előállításában.15 

A molekuláris lenyomatképzés már önmagában is új funkcionalitást 
eredményez a polimerben. Az elmúlt években a MIP-eket sikerrel ruháztak fel 
más érdekes, pl. hő-, pH- és fényérzékenységgel, valamint mágneses 
tulajdonságokkal, így multifunkcionális intelligens anyagokat tudtak 
előállítani.16 A fotokapcsolható polimerek izgalmas lehetőséget adnak arra, hogy 
bennük fénybesugárzással kényelmesen és roncsolásmentesen idézzünk elő 
                                                             
13 Andersson, L. I.; Paprica, A.; Arvidsson, T. Chromatographia 1997, 46, 57. 
14 Lehmam, M.; Brunner, H.; Tovar, G. E. M. Desalination 2002, 149, 315. 
15 Booker, K.; Bowyer, M. C.; Holdsworth, C. I.; McCluskey, A. Chemical Communications 2006, 16, 1730. 
16 Ge, Y.; Butler, B.; Mirza, F.; Habib-Ullah, S.; Fei, D. Macromolecular Rapid Communications 2013, 34, 903. 
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változásokat. Az irodalomban eddig szinte kizárólag azobenzolt használtak 
fotokapcsolható egységként MIP-ekben. Az azobenzol egyúttal funkcionális 
monomerként is szolgált.17 A polimert UV és látható fénnyel besugározva rendre 
a célmolekula elengedése vagy újra bekötődése volt megfigyelhető. 
A spiropiránokat (SP) gyakran hasznosítják intelligens, fotokapcsolható 
anyagként,18 ennek ellenére alkalmazásukat MIP-ekben eddig csak egyszer írták 
le.19 A 2. ábra bemutatja a spiropirán fotoizomerizációs folyamatát, amit 
különböző hullámhosszúságú fénnyel történő besugárzással idézhetünk elő. Az 
UV-fény a C-O kötés hasadását váltja ki a spiropiránban, míg a látható fény, 
illetve a hőmérséklet-emelés a felnyílt merocianin (MC) forma gyűrű-
visszazáródásának kedvez. Az MC-alak ikerionként poláris oldószerekben 
stabilizálódik, a visszaalakulás sebessége jelentősen lecsökken,20 míg nem 
poláris oldószerekben kinoidális szerkezetet vesz fel. A fotokapcsolható MIP-ek 
intenzív kutatásától ösztönözve egy gyomirtóra szelektív, fotokapcsolható MIP 
előállítását céloztam meg spiropirán segítségével. Ellentétben a korábbi 
módszerekkel a spiropiránt komonomerként kívántam használni, hogy a 
szelektív felismerés biztosítására egy, a templáttal erős kölcsönhatást kialakítani 
tudó másik funkcionális monomert, metakrilsavat (MAA) alkalmazhassak. 
 
 

 

2. ábra A spiropiránok reverzibilis fotoizomerizációja 

                                                             
17 Minoura, N.; Idei, K.; Rachkov, A.; Choi, Y. W.; Ogiso, M.; Matsuda, K. Macromolecules 2004, 37, 9571. 
18 Florea, L.; Diamond, D.; Benito-Lopez, F. Macromolecular Materials and Engineering 2012, 297, 1148. 
19 Marxtibbon, S.; Willner, I. Journal of the Chemical Society-Chemical Communications 1994, 10, 1261. 
20 Chibisov, A. K.; Gorner, H. Journal of Physical Chemistry A 1997, 101, 4305. 
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2. KÍSÉRLETI RÉSZ 

Polimerek előállítása: 
1. fotokapcsolható részecskék előállítása a hagyományos precipitációs 

polimerizációval spiropirán monomerrel toluolban 
2. 4-vinil-piridin (4-VP) alapú mikrogömbök előállítása módosított 

precipitációs polimerizációval paraffin olaj és különböző társoldószerek 
használatával 

3. vékonyréteg- és nano/mikroszemcsés polimerek előállítása UV-
polimerizációval többlyukú szűrőtálcák membránjaiban 

Jellemzési módszerek: 
1. Pásztázó elektronmikroszkópia (angolul scanning electron microscopy, 

SEM) képalkotáshoz és részecskeméret-eloszlás analízishez 
2. Alacsony hőmérsékletű N2 adszorpciós/deszorpciós mérések a polimerek 

porozitásának jellemzéséhez. 
3. Egyensúlyi visszakötődés mérések a templát kötődés meghatározásához, a 

molekuláris lenyomatú (MIP) és lenyomatot nem tartalmazó (NIP) 
polimereken a minták felülúszójának HPLC-mérésével. A fénybesugárzás 
által kiváltott templát kötődés, illetve elengedés követésére is ezt a 
módszert használtam. 

4. Szilárd fázisú extrakció a MIP-membrán kompozit szűrőtálcákon, a 
mintafelvitel, mosás és leoldás optimálása, minden lépés elemzése HPLC 
vagy HPLC-MS/MS technikával. 

5. Szűrési kísérletek a MIP-membrán kompozitok jellemzésére. 
6. A spiropirán-MIP részecskék fotokapcsolási sajátságainak 

spektroszkópiai vizsgálata: PVC-ben rögzített részecskék fluoreszcencia 
mikroszkópiás valamint a részecskék toluolos szuszpenziójának UV-Vis 
spektroszkópiás vizsgálata 

7. Polimer–oldószer közötti kölcsönhatások jellemzése: Hansen-oldhatósági 
paraméter (HOP) távolságok számítása oldószerek/oldószer-keverékek és 
polimer között. Két keresztkötőre: az etilénglikol-dimetakrilátra 
(EGDMA) és a trimetilolpropán-trimetakrilátra (TRIM) irodalmi adatok 
hiányában a van Krevelen-féle csoportjárulék-módszerrel számoltam ki a 
HOP-értékeket. 

8. Társoldószer-összetétel meghatározása az oldószerben és a polimerben a 
polimerizáció előrehaladtával: a 4-VP/TRIM kopolimer–
kloroform/paraffin olaj rendszerben tömegméréssel (az elpárolgott 
kloroform által okozott tömegvesztés alapján), míg a MAA/EGDMA 
kopolimer–toluol/paraffin olaj rendszerben spektrofotometriával (toluol 
koncentráció) 
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3. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

3.1. Spiropirán alapú, fotokapcsolható kötőhelyeket tartalmazó MIP-
mikrorészecskék 

A többszörös funkcionalitással rendelkező MIP-ek iránt nagy érdeklődés 
mutatkozik az utóbbi években.16 A Genfi Egyetemen egy kutatói ösztöndíj 
keretében spiropirán alapú MIP-eket állítottam elő és jellemeztem. Egy 
gyomirtó molekulát, a terbutilazint választottam templátnak, amelynek 
lenyomatképzési körülményei ismertek.21 A metakrilsav hatékony, jól működő 
funkcionális monomer, amely több kapcsolódási ponton is tud kölcsönhatást 
kialakítani a triazin típusú templáttal. E szelektív gazda-vendég kölcsönhatást 
kívántam használni a lenyomatképzéshez, és külön egy polimerizálható 
spiropirán származékot a fotokapcsolhatóság biztosítása végett. Elképzelésünk 
szerint az SP-ben a fotoizomerizáció által kiváltott szerkezeti átalakulás a 
kötőhelyek térbeli elrendeződését is megváltoztatja, és így a templát kilökődik a 
kötőhelyből. Ez a mechanizmus gyökeresen különbözik a jelenlegi 
megvalósításoktól, ahol a fotokapcsolhatóságot ugyanaz a monomer biztosítja, 
amely egyidejűleg a templáttal való komplexképzést is szolgálja. Ilyen 
többfunkciós molekulákat egyrészt nehéz előállítani, másrészt ellentmondásos 
követelményeknek kell megfelelniük. A templáttal erős kötést kell kialakítaniuk, 
de azután a fotoindukált átalakulás következtében a templát elengedését kell 
mutatniuk. Módszerünkben a kétféle funkció elkülönítését javasoltuk, ami új 
megközelítés fotoaktiválható MIP-ek készítéséhez. A célunk eléréséhez a 
polimerben a funkcionális monomer, SP monomer és a keresztkötő arányát 
optimálni kellett. A fotoaktív monomerből viszonylag nagyobb mennyiségre 
volt szükség, hogy fényre változtatható templátkötődést és -elengedést mutasson 
a polimer. Eközben a funkcionális monomer mennyisége nem csökkenhetett, 
hiszen az a szelektivitás elvesztésével járt volna. Az EGDMA keresztkötőt 
lecseréltem TRIM-re, amelyről leírták, hogy alacsonyabb mólarányban is 
megfelelő keresztkötöttséget biztosít, nem úgy, mint az EGDMA.22 45 mol% 
spiropirán monomert, 16 mol% MAA-t, 39 mol% TRIM-et használtam a végső, 
optimális összetételben. A mikrogömbök előállításához precipitációs 

                                                             
21 Matsui, J.; Miyoshi, Y.; Doblhoffdier, O.; Takeuchi, T. Analytical Chemistry 1995, 67, 4404. 
22 Ye, L.; Weiss, R.; Mosbach, K. Macromolecules 2000, 33, 8239. 
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polimerizációt választottam, oldószerként toluolt használtam. A toluol apoláris 
jellegénél fogva elősegítette a spiropirán monomer zárt formában történő 
beépítését. Egyúttal ebben az oldószerben igen szelektív triazin-kötőhelyeket 
képesek létrejönni. A kapott polimer mikrogömbök morfológiáját, kötési és 
spektroszkópiai tulajdonságait részletesen vizsgáltam. 

Fluoreszcencia mikroszkópiával a polimer fotoaktiválható sajátságáról 
tudtunk képet alkotni. UV-besugárzás hatására a nyílt, MC-forma fluoreszcencia 
emissziója volt megfigyelhető, míg látható fénnyel történő bevilágításra a 
fluoreszcencia megszűnt a MC SP-vé történő visszaalakulása következtében. 
Ismételt kapcsolási ciklusok során a maximális fluoreszcencia intenzitás 
csökkent a spiropirán fotobomlása miatt. Ez a degradáció közelítőleg 34% volt 
tíz kapcsolási ciklus után. 

A fényre változtatható kötődési viselkedést a polimer szemcsék 
adszorpciós izotermájának UV besugárzás előtti és utáni mérésével jellemeztem. 
Az izotermákat a Freundlich-modellel illesztettem. A MIP-ek és a NIP-ek UV-
besugárzás előtti és utáni kötési paramétereinek összehasonlításával igazoltam a 
lenyomatképzést és a fotokapcsolásra történt kötőképesség-változást. 

A 3. ábra bemutatja a kísérletek eredményeit, ahol a templát és egy 
szerkezetileg hasonló molekula kötődését vizsgáltam ismétlődő UV és látható 
fény besugárzási ciklusokban. 

 

 
3. ábra Terbutilazin szelektív (MIP) és lenyomatot nem tartalmazó (NIP) 
fotokapcsolható polimerek kötődési viselkedése ismételt fénykapcsolási 

ciklusokban 10 µM toluolos oldatokban 
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A spiropirán egységekben fotoindukált térszerkezeti változás a polimer 
kötőképességét megváltoztatta. UV-fény hatására az előzőleg megkötött 
vegyületet (templátot) elengedte a polimer, és ez a folyamat reverzibilis volt. 

3.2. MIP-mikrogömbök előállítása precipitációs polimerizációval nagy 
monomer koncentráció mellett 

Molekuláris lenyomatot tartalmazó polimer mikrorészecskéket 
készítettem nagy monomer koncentráció alkalmazásával (≥25 v/v %), ami 
általában tömbpolimer képződéséhez vezet. A mikroszemcsék létrejöttét egy 
nem szolvatáló oldószer használatával, pl. paraffin olajjal értem el különböző 
társoldószerek hozzákeverése mellett. A nagy moláris térfogatú, 
termodinamikailag inkompatibilis oldószerek önmagukban, vagy kismolekulás 
oldószerekkel keverve meggátolták a tömbpolimer-képződést, és szemcsés 
polimerek kialakulásához vezettek. Két különböző morfológiát figyeltem meg, 
melyek a 4. ábrán láthatók. Termodinamikailag jó társoldószerek esetében (pl. 
kloroform), monodiszperz, sima felszínű mikrogömböket kapunk, míg rosszabb 
társoldószerekkel (pl. toluol), szegmentált szabálytalan szemcséket. 

 

4. ábra Módosított precipitációs polimerizációval előállított 4-VP/TRIM 
kopolimer mikroszemcsék: A) paraffin olaj/kloroform és B) paraffin olaj/toluol 

oldószerelegyekben. A méretvonal 1 µm-t jelöl. 

A társoldószer koncentrációját a polimerizáció során mérve a kicsapódott 
polimerben és a visszamaradt polimerizációs elegyben megállapítottam, hogy a 
képződő polimerben a társoldószer feldúsul. Ez a hatás jó oldószerek, pl. 
kloroform esetén volt kifejezett. Minél kompatibilisebb a társoldószer a 
polimerrel, annál nagyobb mértékben dúsul fel a polimer szemcsében. A 
társoldószer/paraffin olaj oldószer keverék összetételének változtatásával is 
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tudtam hangolni a szemcse alakját a szegmentálttól a monodiszperz, sima 
mikrogömbökig. Tisztáztam a különböző polimerizációs körülmények (iniciátor 
koncentráció, a funkcionális és keresztkötő monomerek típusa és aránya, 
társoldószer típusa) szemcseméretre és morfológiára gyakorolt hatását. A 
polimerizációs kinetikát tanulmányozva feltártam, hogy nincs másodlagos 
gócképződés a polimerizáció során. A részecskék az elsődleges gócképződés 
után folyamatosan nőnek, hasonlóan a hagyományos precipitációs módszerhez. 

A módszerrel MIP-mikrorészecskéket állítottam elő két savas karakterű 
templátra (naproxen és diklofenák) bázikus funkcionális monomer, a 4-vinil-
piridin alkalmazásával. Alacsony hőmérsékletű N2 adszorpciós/deszorpciós 
izotermamérésekkel vizsgáltam a polimerek porozitását. Jelentősen csökkent 
porozitást figyeltem meg a tömbpolimerekhez képest. A templát kötő képességet 
egyensúlyi visszakötődés vizsgálatokban jellemeztem a MIP-eken és a NIP-
eken. A diklofenák lenyomatot tartalmazó, toluol/paraffinolajban előállított 4-
VP/EGDMA kopolimer mutatta a legjobb MIP/NIP-szelektivitást, azaz a 
templát kötődéséből számolt megoszlási hányadosok aránya a kétféle polimeren 
ennél volt a legnagyobb. A polimer kötődési sajátságait több, a templáthoz 
hasonló és egy szerkezetileg eltérő vegyülettel is összehasonlítottam. A polimer 
acetonitrilben mutatta a legnagyobb templát szelektivitást. 

3.3. Vékonyréteg MIP-kompozit membrán szűrőtálcák propranolol 
tartalmú biológiai minták szilárd fázisú extrakciós előkészítésében 

A csoport korábbi munkáját folytatva12 olyan molekuláris lenyomatú 
polimereket állítottam elő 24 lyukú, üvegszálas membránt tartalmazó 
szűrőtálcákon, amelyekkel propranolol tartalmú minták szilárd fázisú extrakciós 
minta-előkészítését tudtam megvalósítani. Ehhez nem a célvegyülettel, hanem 
annak szerkezeti analógjával, oxprenolollal végeztem el a lenyomatképzést 
azért, hogy A munka háttere részben is említett „vérzés” problémáját elkerüljem. 
A mintakezelési lépések különböző paramétereit vizsgáltam és optimáltam 
(tartózkodási idő a szorbensen a mintafelvitelkor, mintatérfogat, pH, 
mintaközeg, mosó- és leoldó folyadék típusa és térfogata). A mintát pH=10-re 
pufferolva vittem fel. A mosási lépés egy 500 µl-es vizes lépésből, és egy 100 
µl-es acetonitriles mosásból állt, amelyek között ki kellett szárítani a szorbenst. 
Az eluálás 2 v/v% trifluorecetsavat tartalmazó metanollal történt, 4×250 µl 
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oldószermennyiséggel. A hagyományos MISPE módszerektől fontos eltéréseket 
tapasztaltam. Az egyes lépésekben, a minta/oldószer és a polimer közötti 
hatékony érintkezés biztosításához fontos volt a szűrőtálca megfelelő ideig 
történő rázatása. A vizsgálatok megmutatták, hogy a 100 µl vagy az alatti 
mintatérfogatok esetén várható teljes kötődés rövid időn belül (~5 perc). Habár 
ez kizárja környezeti minták elemzését a lehetséges alkalmazási területek 
köréből, a rendszer biológiai mintákra megfelelő, mert ott hasonló 
nagyságrendűek a mintatérfogatok. 

Az új, kompozit MIP-membrán forma MISPE-alkalmazhatóságát 
propranolol vizelet és vérplazma mintákből történő elemzésével teszteltem, 
vizelet minta esetében a minimálisan megkövetelt teljesítmény szint körüli 
tartományban, vérplazma minták esetén a klinikailag releváns 
koncentrációtartományban. Mátrix kalibrációs, specificitás és ismételhetőségi 
vizsgálatok mátrixhatás-vizsgálatokkal együtt megerősítették, hogy a 
kidolgozott módszer megfelel biológiai minták elemzéséhez. Bizonyítottam, 
hogy a MISPE előkészítéssel tisztább minták kaphatók, mint az oldószeres 
kicsapásos módszerrel vagy közvetlen mintainjektálással. A validálási 
eredmények azt mutatták, hogy a MIP-membrán kompozit szűrőtálca a MISPE- 
oszlopok alternatívája lehet, mivel velük szemben egyszerűbb és gyorsabb az 
előállítása és alkalmas nagy áteresztőképességű elemzésre is. 

3.4. Molekuláris lenyomatot tartalmazó nanorészecskék in situ előállítása 
hordozó membránokban 

 A 3.2. fejezetben ismertetett MPP-technika lehetséges alkalmazásaként 
egy új módszert vezettem be MIP nano/mikrorészecske kompozit membrán 
adszorberek előállítására. A polimerizációt a módosított precipitációs 
polimerizációval hajtottam végre a koncentrált monomerelegy 
felcseppentésével, ami lehetővé tette a részecskék in situ képződését többlyukú 
szűrőtálcák hordozó membránjaiban. A membránokat terbutilazin templátra 
szelektív MAA/EGDMA kopolimerrel módosítottam, majd pásztázó 
elektronmikroszkópiával és N2-porozimetriával jellemeztem. A 4-VP alapú 
polimerekhez hasonlóan itt is alacsony porozitást figyeltem meg nagyon 
különböző oldószerekkel (toluol/paraffin olaj, kaprilonitril/paraffin olaj, illetve 
egy hidrofób és egy hidrofil karakterű ionos folyadék) készült polimerek esetén 
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egyaránt. A különböző oldószerek/oldószerkeverékek alkalmazásánál a 
nano/mikrorészecskék mérete különbözött, néhány száz nanométertől egy 
mikrométerig terjedt. A részecskék minden esetben erősen tapadtak az 
üvegszálakhoz (5. ábra, A), és még bőséges oldószeres mosás hatására sem 
váltak le róla. A membránok áteresztőképessége megfelelő maradt a módosítás 
után is. A molekuláris lenyomatú kompozit membránok nagy MIP/NIP 
szelektivitást mutattak szerves közegben egyensúlyi visszakötődés 
vizsgálatokban. Gyakorlatilag csak specifikus kötődést figyeltünk meg, a NIP 
kompozit membránokon nem volt számottevő kötődés. A hidrofób ionos 
folyadékkal készült MIP-membrán kompozitot (szemcseméret ~350 nm) további 
vizsgálatoknak vetettem alá. Szűrési kísérletek is megerősítették a 
lenyomatképzés hatékonyságát (5. ábra, B). 

    

 

5. ábra MIP- és NIP-nanorészecske kompozit membránok: keresztmetszeti SEM-
kép (A), a templát áttörési görbéi acetonitrilben (B). A méretvonal 10 µm-t jelöl. 

A templátot, a rokonvegyületeit és egy szerkezetileg eltérő vegyületet (fenitoin) 
együtt tartalmazó oldattal szilárd fázisú extrakciós méréseket is végeztem. A 
vizes közegből történt mintafelvitel esetén minden komponens megkötődött a 
hidrofób kölcsönhatások miatt. Két, egymást követő mosási lépés után (2×0,5 
ml 30/70 v/v% acetonitril/víz elegy) a vegyületeket 2 ml metanollal oldottam le. 
A legnagyobb visszanyerést a templátra kaptam, míg a fenitoint hatékonyan 
távolítottam el a mosási lépésekben. A rokonvegyületek is az utolsó lépésben 
eluálódtak, de ezek visszanyerése kisebb volt, mint a templáté. Ez a kísérlet a 
polimernek a templátra való szelektivitását igazolta. 
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4. TÉZISEK 

Zárójelben annak a folyóiratcikkemnek a sorszámát adtam meg, amelyben az 
eredményt publikáltam, lásd 6. fejezet. 

1. Elsőként állítottam elő spiropirán alapú MIP-mikrogömböket fényre 
változtatható kötődési tulajdonsággal. [3] 

2. A spiropirán alapú MIP mikrorészecskék előállításával egy új 
megközelítést vezettem be fotokapcsolható molekuláris lenyomatú 
polimerek tervezéséhez. A templát-polimer szelektív kölcsönhatást egy 
széles körben használt funkcionális monomer biztosítja, míg a spiropirán 
komonomer a templátkötődés fotokapcsolásáért felelős, mert lehetővé 
teszi a kötőhelyek fény hatására történő átrendeződését. [3] 

3. A monodiszperz mikrogömbök előállítására alkalmas ún. módosított 
precipitációs polimerizációs eljárást eddig csak egyféle kopolimer- és 
egyféle oldószer-összetételre használták. Bebizonyítottam, hogy az eljárás 
a molekuláris lenyomatképzésben alkalmazott monomerek széles körére 
kiterjeszthető, és a monomerek típusától, arányától és a felhasznált 
oldószerelegytől függően eltérő morfológiájú és polidiszperzitású 
szemcséket kapunk. A szemcsés polimer létrejöttének feltétele, hogy a 
polimerrel termodinamikailag nagymértékben inkompatibilis oldószert 
használjunk. Meghatároztam, hogy az egyes paraméterek változtatásával a 
szemcsék morfológiáját hogyan lehet célzottan befolyásolni: szűk 
szemcseméret-eloszlású, sima felszínű mikrogömböket úgy lehet elérni, 
hogy társoldószerként a polimert jól szolvatáló oldószert használunk. [5] 

4. Elsőként alkalmaztam MIP-kompozit membránokat sok minta 
párhuzamos előkészítésére alkalmas szűrőtálcákban szilárd fázisú 
extrakciós szorbensként. Speciális működési körülményeket tártam fel, 
amik különböznek a hagyományos, töltött SPE-oszlopokétól. Elsőként 
alkalmaztam molekuláris lenyomatú membrán adszorbert valós minták 
előkészítésére, amit -blokkolók biológiai mintákból történő szelektív 
megkötésével demonstráltam. [1] 

5. Bevezettem egy új megközelítést MIP-nano/mikrorészecske kompozit 
membránok előállítására. A korábbi módszerekkel ellentétben, amelyek 
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előzetesen készített MIP-részecskéket építenek be hordozó membránba, a 
MIP-nano/mikrorészecskéket in situ állítottam elő a hordozó membránban 
egyetlen lépésben. Ezt a 3. tézispontban ismertetett módosított 
precipitációs polimerizáció alkalmazásával valósítottam meg. [2] 

5. AZ EREDMÉNYEK GYAKORLATI ALKALMAZHATÓSÁGA 

A fotokapcsolható MIP-szemcsék előállítására bevezetett koncepciónk 
általánosan alkalmazható lehet külső ingerre érzékeny molekuláris lenyomatú 
polimerek előállítására. A korábbi módszerekben a fotokromikus molekulákhoz 
bonyolult szerves kémiai szintézisekben kapcsoltak polimerizálható, illetve a 
templáttal kölcsönhatni tudó csoportokat. A fotoaktiválható monomer 
komonomerként történő használatával számos jól működő, irodalomban leírt 
MIP-et lehet fotoaktívvá tenni az eredeti recept kis módosításával. Így új, 
izgalmas anyagok előállítására nyílik lehetőség, melyek szorbensként 
alkalmazhatóak fénnyel segített MISPE-ben, vagy fénnyel regenerálható 
felismerőhelyekként kémiai szenzorokban. 

Úgy véljük, a módosított precipitációs polimerizáció a polimer kémikusok 
körében érdeklődésre tarthat számot. A MIP-es szakemberek körében még 
vonzóbb lehet a módszer mikroméretű MIP szemcsék előállítására, hisz a 
módszernek a molekuláris lenyomatképzésben további előnyei vannak a 
hagyományos precipitációs polimerizációhoz képest, úgymint (i) a jelentősen 
kisebb oldószerigény; (ii) a közel 100%-os konverzió; (iii) a hatékonyabb 
templát-funkcionális monomer komplexképződés a koncentrált oldatnak 
köszönhetően; (iv) az alkalmazható oldószerek tágabb köre és (v) apoláris, 
aprotikus oldószerek használata is lehetséges, amelyek nem szakítják fel a H-
hidas kötéseket a templát és a funkcionális monomer között. Ahogy a 
dolgozatomban is bemutattam, ezt a technikát MIP nano/mikrorészecske 
kompozit membránok egylépéses előállítására is felhasználhatjuk. Ezzel a 
technikával lehetőség nyílhat MIP-ek előállítására laterális áramlási 
tesztcsíkokban, amelyek kiválthatják az antitest alapú laterális áramlási 
immunoassay-ket.  

Az új, vékonyréteg MIP-membrán többlyukú szűrőtálcákon előnyös SPE-
forma lehet. Mivel MISPE-szorbensek már kereskedelmi forgalomban is 
elérhetők, akár többlyukú tálcaként is (Biotage ExploraSepTM 96 lyukú tálcák), 
munkánk hozzájárulhat ezek továbbfejlesztéséhez, szélesebb körű elterjedéséhez 
és MIP-membrán szűrőtálcák rutinszerű alkalmazásához. 
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