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1. Bevezetés
Doktori munkámban a molekuláris lenyomatot tartalmazó polimerek (Molecularly
Imprinted Polymer: MIP) analitikai célokra való felhasználása során felmerül elméleti és
gyakorlati problémákkal foglalkoztam. Maga a molekuláris lenyomatképzés egy polimer
szintézis eljárás, melynek során a polimerizációs elegyhez hozzáadják azt a célmolekulát
(templát) amelyre a lenyomatot szeretnék kialakítani, majd lejátszatják a polimerizációt. A
polimer mátrixban a templát körül a templáthoz kapcsolódni képes funkciós csoportokat
tartalmazó monomerek úgy rendez dnek el, hogy azt körbefogják. A templát kioldása után
a célmolekula méretének, alakjának és funkciós csoportjainak megfelel

„lyuk” vagy

„ketrec” szer lenyomat marad a szilárd polimer mátrixban, ahová a templát megfelel
körülmények között képes visszaköt dni. A lenyomatképzés sikerességét egy, a szintézis
során a templátot nem tartalmazó, de minden egyébben a MIP-el megegyez polimerrel,
amit nem-imprintelt polimernek (non imprinted polymer: NIP), blank-nak vagy kontroll
polimernek hív a szakirodalom, való összehasonlítással szokták mérni.
A molekuláris lenyomatképzés nagy érdekl désre tart számot els sorban a sokféle
felhasználási

terület

miatt.

A

molekuláris

lenyomatképzés

kutatása

er sen

interdiszciplináris feladat, szükséges szintetikus szerves kémiában, polimerkémiában és
polimertechnológiában

jártas

szakemberek,

valamint

szerkezetvizsgálati

és

elválasztástudományi módszerekben kompetens kutatók részvétele a kutatás és
felhasználás különböz

fázisaiban. Ezért gyakori a

különböz

kutatócsoportok

együttm ködése. Ezen felül létezik egy egyesület (Society for Molecular Imprintig,
http://www.smi.tu-berlin.de/)

amelynek

honlapján

kapcsolatot

lehet

tartani

más

csoportokkal és követni lehet a témában megjelen egyre növekv számú publikációt. A
MIP-ek iránti növekv

érdekl dést mutatja az is, hogy számos folyóirat különszámot

szentelt a témának [1-3].
Az értekezésben ismertetésre kerül munkám része volt egy nagyobb nemzetközi
kutatócsoport tevékenységének (MICA project). Az én feladatom két részb l állt. El ször
egy olyan molekuláris lenyomatú polimerrel dolgoztam, amelyet Börje Sellergren
professzor laboratóriumában készítettek terbutilazin, egy triazin típusú növényvéd szer
hatóanyag

szelektív

megkötésére.

A

polimert

már

korábban

jellemezték,

a

környezetvédelmi analitikai alkalmazását viszont hátráltatta, hogy nem volt megfelel
módszer híg, de nagy térfogatban rendelkezésre álló minták, például felszíni vízminták,
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mérésére. Dolgozatom 3. fejezetében azt mutatom be hogyan sikerült ezt a problémát
megoldanom.
Az értekezés további fejezeteiben egy másik molekuláris lenyomatú polimerrel
foglalkoztam, amelyet egy gyógyszerhatóanyag, a fenitoin szelektív megkötésére állított
el Bereczki Andrea és Francesca Lanza, ugyancsak a MICA projekt keretében. A polimer
gyakorlati alkalmazhatóságát Bereczki Andrea igazolta, amikor kidolgozott vele egy
validált mérési módszert fenitoin meghatározására humán plazmából. Ez a polimer az
egész MICA projektben újszer volt, mivel a korábban használt, de a fenitoin megkötésére
alkalmatlannak bizonyult monomerek és polimerizációs közeg helyett itt új monomereket
és poláris módosító oldószereket próbáltak ki. Ezért az én feladatom kezdetben az új
polimer adszorpciós tulajdonságainak jellemzése volt. Egyes korábbi, nem publikált
mérések szerint az adszorpciós izotermán kisebb törések találhatók, amib l a köt dés
módjára kívántak következtetni. A dolgozatomban bemutatott izoterma mérések nem
igazolták ugyan a várt anomáliát, sikerült viszont más, általam kidolgozott mérésekkel
érdekes információkat szereznem és új megállapításokat tennem a köt dés módjáról (4.
fejezet).
A fenitoin adszorpciós izotermájának vizsgálata közben egyre világosabbá vált
számunkra, hogy a molekuláris lenyomatú polimerek gyakorlati alkalmazásainál ( például
kromatográfia , kompetitív assay, szenzorok) tapasztalt jelenségek és az egyensúlyi
adszorpciós izotermák közti kapcsolat meglehet sen tisztázatlan. Az izoterma mérések
célja általában az volt, hogy feltérképezzék, hogy csak egy, vagy esetleg két-három féle
különböz

er sség

köt hely van a polimeren, és amennyiben többféle van, akkor

melyikb l mennyi van, és milyen er sen kötik ezek a lenyomatképz

molekulát, a

templátot. Ezeket a kérdéseket úgy válaszolták meg, hogy a mért izotermához a Langmuir
egyenlet megfelel változatait illesztették. Ezt a módszert illet en azonban bennünk és
néhány más kutatóban is egyre er sebb kételyek merültek fel, els sorban amiatt, hogy a
mért izotermákhoz nem csak a Langmuir egyenletek illeszkedtek elég jól, hanem számos
más modellegyenlet is, például olyanok, melyek a köt helyek er sségének folytonos
eloszlását feltételezik a fenti diszkrét helyett. Ezért az izotermák vizsgálatában új utakon
indultunk el. Ezt mutatom be a dolgozat 5. fejezetében.
El ször is megmutattuk, hogy az egyik legfontosabb analitikai alkalmazásnál, az
úgynevezett homológ kompetitív assaynél a mérési módszer optimálásához nincs szükség
az izoterma interpretálására, vagyis arra, hogy köt hely koncentrációkat és er sségeket
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számítsunk bel le. A megmért izoterma, mint pontsorozat közvetlenül használható az
optimálásra.
A MIP-ekkel foglalkozó kutatók korábban nem sok gondot fordítottak arra, hogy a
templáton kívül más anyagok izotermáját is megvizsgálják. Ez érthet , hiszen a köt helyek
feltérképezéséhez egy izoterma is elégnek t nt. Dolgozatomban a fenitoin MIP-en az
atrazin, egy teljesen más szerkezet

molekula, adszorpciós izotermájából is sikerült

érdekes következtetéseket levonnom.
Megvizsgáltam továbbá két, a MIP-en adszorbeálódni képes anyag (a templát és egy
„zavaró” komponens) együttes adszorpcióját is, ami egy analitikus számára, aki mindig
komplex mintákat vizsgál, természetes igény. Két anyag együttes adszorpciójának
vizsgálata azonban elég nehézkes, ugyanis a két anyag egyensúlyi oldatkoncentrációi, mint
két független változó függvényében kell vizsgálni az egyik illetve a másik anyag
adszorbeált mennyiségét. Ez két, egyenként háromdimenziós felület pontonkénti mérését
igényli. Dolgozatomban bemutatom, hogy sikerült olyan mérési eljárást kidolgoznom,
amely mindössze néhány mérés segítségével megadja az izoterma felületek parciális
deriváltjait, amelyekb l már érdekes következtetéseket lehet levonni.
Munkám során sokat foglalkoztatott az a kérdés, hogy a templát adszorpciós
izotermája és a MIP-b l készült oszlopon a templáttal kapott, elnyúlt leszálló ágú csúcs
alakja közti összefüggést Guiochon és munkatársai eredményei alapján igazoljam a
fenitoin MIP-re is. Ez az igyekezet eddig nem járt sikerrel, talán mert a jelenség kinetikája
bonyolultabb mint a Guiochonék által vizsgált esetben.
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2. Molekuláris lenyomatot tartalmazó polimerek irodalma
2.1. A molekuláris lenyomatképzés története és módszerei
A molekuláris lenyomatképzés eredete az 1930-as évekre vezethet vissza, amikor
Poljakov különböz egyszer aromás szénhidrogének (benzol, toluol, xilol) jelenlétének
hatását vizsgálta szilikagél készítésénél. Megállapította, hogy a létrejöv

polimer

szerkezete függ a felhasznált oldószert l és a szárítás során jelenlév

aromás

komponenst l. A kész szilikagél az adott vegyületet gázfázisból szelektíven adszorbeálta.
A kés bbi részletes vizsgálatok szerint Poljakov kísérletében molekuláris lenyomatképzés
(imprintelés) történt. A szilikagélben történ imprintelés korlátai - a felismer képesség
id beni csökkenése és a szintézis reprodukálhatatlansága – vezettek a szerves polimerben
történ lenyomatképzés kialakulásához. A Wulff és Klotz vezette kutatócsoportok 1972ben publikálták az els eredményeket [4,5].
Szerves polimer mátrixban adott célmolekulára szelektív köt hely a célmolekula – templát
– jelenlétében történ polimerizációval alakítható ki.
A polimerizációs elegy összetev i:
− Templát (vagy annak szerkezeti analógja)
− Funkcionális monomer: olyan funkciós csoportot, vagy csoportokat tartalmaz,
melyek képesek a templát molekulával els , vagy másodrend kötést létesíteni és
ezen felül polimerizálódásra képes kett s kötést (általában vinil csoport) is
tartalmaz.
− Keresztköt : térhálós polimer kialakítását teszi lehet vé, rögzíti a funkcionális
monomerek helyét, térállását és az egyes monomerek távolságát egymástól
− Porogén: a polimerizációs elegy oldószere. Egyrészt képesnek kell lennie oldatban
tartani a polimerizációs elegy összetev it, másrészt nem gátolhatja a templát és a
funkcionális monomer közötti köt dést, harmadrészt a polimerizáció során a
növekv polimert rosszul oldja és ezáltal a pórusok kialakulásáért felel s.
− Iniciátor: a polimerizációs reakció elindítója
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Oldószer
Monomer
Templát
Keresztköt

Iniciátor

Polimerizáció

1. ábra : A MIP készítés menete vázlatosan. Az els lépés a templát az oldószer és a monomer
összekeverése, ekkor kialakulnak a templát-monomer komplexek. Ezután adjuk hozzá a keresztköt t
és az iniciátort, majd oxigénmentesített (általában nitrogénnel) atmoszférában lejátszatjuk a
polimerizációt. A kapott tömbpolimert összetörjük és szitáljuk, majd a templátot kioldjuk bel le.

A templát jelenlétében polimerizált monomer(ek) és keresztköt (k) a templátmonomer komplex szerkezetének megfelel irányban és távolságban rögzülnek, majd a
templát eltávolítása után a polimerben marad a templát alakban és funkciós csoportokban
komplementer párja – lenyomata – ami képes lesz a célmolekulát szelektíven újra
megkötni. (2. ábra) [6] Az el re tervezett módon kialakított köt hely:
− Viselkedhet mesterséges ellenanyagként vagy receptor köt helyének utánzataként
ligandum kötési assay-ben [7,8]
− Szolgálhat

szelektív

szorbensként

kromatográfiás

rendszerben

vagy

mintael készítésben [4,9]
− Lehet egy szenzor felismer helye [10]
− Használható szelektív véd csoportként szintézisekben [11]
− Imitálhatja egy enzim aktív helyeit (enzim analóg), így felhasználható katalitikus
reakciók véghezvitelében [6,12]
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2. ábra: Molekuláris lenyomatképzés

A templát szelektív felismerése és megköt dése az imprintelt polimeren a polimer
fizikai és kémiai tulajdonságain kívül (szemcsék és pórusok mérete és alakja, köt helyek
hozzáférhet sége stb.) nagy mértékben függ az adott közegben m köd kölcsönhatások
termodinamikai és kinetikai jellemz it l [13]. A gyakorlatban jól használható
monomer(ek) a polimerizáció folyamán sztöchiometrikus és stabil, térben rögzül kötést
alakít ki a templáttal; a templát könnyen és kvantitatívan kioldható a polimerb l és a
visszaköt dés gyors, szelektív és térben irányított. Ez azt jelenti, hogy a megfelel köt
kölcsönhatások kiválasztása kritikus pont a MIP tervezésnél. A legjobb szelektivitás több
kötési pont kialakításával (ha a templát lehet vé teszi) és irányított kölcsönhatások
alkalmazásával érhet el. A kovalens kötés er sen funkciós csoport specifikus és irányított,
de jellemz en lassú a visszaköt dés kinetikája és kevés számú reverzibilis kovalens
reakció áll rendelkezésre [14]. Ezzel ellentétben a hidrofób kölcsönhatás gyors kinetikájú,
sokféle templátra alkalmazható, de nem specifikus. A középutat az er sebb nem-kovalens
kölcsönhatások (H-híd, ionos, koordinációs, π-π) jelentik, melyek gyors kinetikájúak és
enyhébb körülmények között kialakíthatók és elbonthatók. A π-π, H-hidas és fémion
koordinációs kölcsönhatások ezen felül irányítottsággal is rendelkeznek, így jó alapot
adnak az imprinteléshez [5]. Kovalens kötésen alapuló imprintelésnél a monomer-templát
molekulát el re szintetizálni kell, míg a nem-kovalens kölcsönhatások a polimerizációs
elegyben in situ alakulnak ki, ezért a két módot

„eleve elrendezett”-nek illetve

„önrendez d ”-nek is hívják.
A molekuláris lenyomatképzést leggyakrabban a felismerésért felel s funkcionális
monomer-templát kötés típusa szerint csoportosítják [14].
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Lenyomatképzés fémion koordinációs kötéssel
A biológiai felismer folyamatokban fontos szerepet játszanak a vizes közegben is
jól m köd

és specifikus fémion-ligandum kölcsönhatások. A biomolekulák funkciós

csoportjai (pl. imidazol gy r - Cu2+ vagy Fe2+, foszforil csoport – Ni2+ vagy Zn2+,
aminosavak – Cu2+, Ni2+, Co2+) [4,15-17] a fémionokkal és a monomerrel különböz
er sség kölcsönhatásokat alakítanak ki. Polimerizáció után más fémion alkalmazásával a
kötés er ssége és kinetikája változtatható. Mivel a templát és a fémion között más
kölcsönhatás nem alakul ki, az imprintelésnél nincs szükség monomer feleslegre, így a
nemspecifikus köt helyek kialakulásának kisebb az esélye. Az el állított polimereket
szenzorokban (CO, NO, O2), katalizátorként és ligandumcserés királis kromatográfiában
használják. Aminosavak királis elválasztására készített polimert Vidyasankar [15]
vinilbenzil csoporttal módosított iminodiecetsav monomerb l Cu(II) ion és EDMA
segítségével. Hisztidin csoporttal végz d

aminosav láncrészleteket imprintelt Hart és

csoportja [16] metakrilamiddal módosított nitrilotriecetsav (NTA) monomerrel és Ni(II)
ionnal. (3. ábra)
O
O
O 2C

N
H

H
N

O

O
N
H
H

N
N
H

N

Ni

O

O

O

O

3. ábra: His-Ala komplex kialakítása Ni-NTA-val

Kovalens lenyomatképzés
A templát és a monomer molekulák között a polimerizációt megel z en olyan
kovalens kötést kell létrehozni, ami a polimerizáció alatt biztosítja a monomerek
keresztkötésekkel való rögzülését megfelel pozícióban és a polimerizáció után egyszer en
elbontható [18]. A kovalens kötésnél szintén nincs szükség monomer feleslegre. A
leggyakrabban alkalmazott kötésrendszerek a fenil-bórsav származékok és diol csoportot
tartalmazó molekula (diol és poliol vegyületek, szénhidrátok, szteroid származékok)
[11,19,20], Schiff-bázisok (amin+aldehid) [21] valamint diszulfid híd vagy ketál képzés
[4,22-24]. A 4. ábra egy Wulff és munkatársai által kidolgozott példát mutat kovalens
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kötés kialakítására a monomer (4-vinil-fenil-bórsav) és a szénhidrát templátmolekula
között a polimerizációt megel z en [18].
O
HO

2

B

OH
OH

+

O

B
O
O

HO
HO

O

O

OH

O

O
B

4. ábra: Kovalens köt hely kialakítása p-vinil-fenil-bórsav monomer és fenil-α
α-D mannóz között

A kovalens imprintelés témaköre és fejl dése Wulff cikkeiben és összefoglalóiban
pontosan nyomonkövethet .
Kromatográfiás felhasználáshoz az er sen térhálósított polimer adta szelektivitás és a
kinetika egyensúlyát szükséges megteremteni. Ennek érdekében a kovalens és nemkovalens imprintelés el nyeit próbálja ötvözni két módszer. Az egyikben az imprintelés
folyamán stabil, sztöchiometrikus kovalens kötést alkalmaznak, majd a visszaköt dés már
nem-kovalens kölcsönhatáson alapul [25]:
karbonsav vagy. aldehid + amin
alkohol + sav vagy sav-halogenid

amid (elbontják)
észter (elbontják)

ionos kölcsönhatás
H-híd vagy ionos kölcsönhatás

A módszer legf bb hátránya, hogy a kovalens és nem-kovalens kötések kötéstávolsága
nem egyenl .
A másik út olyan nem-kovalens kölcsönhatás alkalmazása, mely egy adott közegben
elég nagy stabilitási állandóval rendelkezik ahhoz, hogy a templátot és a monomert
sztöchiometrikus arányban alkalmazva is stabil komplexek képz dnek. Ezt leginkább
többszörös H-híd létesítésére alkalmas, speciálisan erre a célra el állított monomerekkel
(pl. diaminopiridin származékkal barbiturátokhoz) [26], vagy ciklodextrinekkel valósítják
meg [27].
Nem-kovalens lenyomatképzés
A nem-kovalens kötéseken alapuló molekuláris lenyomatképzés lehet ségét el ször
Mosbach vetette fel 1981-ben

[4,28]. A célmolekula és a funkcionális monomer(ek)

komplexe másodlagos köt er kkel (H-híd, π-π kölcsönhatás, hidrofób/van der Waals er k,
koronaéter-típusú kötések, ionos kölcsönhatás) is kialakítható. Ilyen másodlagos kötéseken
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alapulnak a biológiai felismer

rendszerek, mint például az enzim-szubsztrát vagy az

antitest-antigén szelektivitás. A nem-kovalens lenyomatképzés alapja a templát és a
funkcionális monomer önrendez dése a polimerizációt megel z en. A legtöbb MIP kétféle
monomer gyökös polimerizációjával készül, oldószer és templát jelenlétében, iniciátor
segítségével. Az egyik, úgynevezett funkcionális monomer olyan funkciós csoportot
tartalmaz (a C=C kötésen kívül) amely a nem-kovalens kötés kialakítására képes (5. ábra).
A másik monomer két vagy három C=C kötéssel rendelkezik és keresztköt ként szolgál (6.
ábra).
A MIP készítés e módja technikailag egyszer , de sikere a templát és a monomer(ek)
egyenként gyenge, nem-kovalens kötések által létrehozott komplexeinek stabilitásán
múlik. Az önrendez d

elv alkalmazása egyszer síti a szintézist, de elkerülhetetlenül

magában hordozza a kialakuló köt helyek heterogenitását is. A templát-monomer komlex
stabilitását a polimerizációs elegyben monomer felesleggel növelik, ami az elkészült
polimerben nagy számú nemspecifikus köt helyet hoz létre. A templát esetleges
bomlékonysága, reaktivitása vagy rossz oldhatósága az adott közegben megnehezíti a MIP
készítést, de szerkezeti analógok alkalmazásával ezek a problémák is megoldhatóak.
2.2. Nem-kovalens

kölcsönhatáson

alapuló

molekuláris

lenyomatot

tartalmazó tömbpolimerek készítése
Mivel a biomolekulák és a kisebb móltömeg , környezetvédelemben, élelmiszer- és
gyógyszeriparban [29] fontos molekulák nagy része tartalmaz hidrogén donor és/vagy
akceptor, ionos, aromás csoportokat, ezért a H-hidas, ionos, π-π kölcsönhatáson alapuló
MIP-ekb l sokfélét állítottak már el , optimáltak és teszteltek. A polimerek jelent s részét
tömbpolimerizációval állították el , az ett l eltér módokat a 2.5 részben foglaltam össze.
A nem-kovalens MIP tervezésénél sokféle tényez t kell figyelembe venni, az alábbiakban
ezekb l emelek ki néhány fontosabbat.
2.2.1. Célmolekula alkalmassága
A

célmolekulát

Leggyakrabban
(tamoxifén,

az

analitikai

növényvéd szerek

teofillin,

diazepam,

vagy

technológiai

(triazinok,
nikotin,

bentazone)

klóramfenikol,

feladat

határozza

meg.

[30-33],

gyógyszerek

ibuprofen,

propranolol,

paracetamol) [34-41], aminosavak és származékaik (fenilalanin, dipeptidek) [42-46]
meghatározása vagy elválasztása a feladat [29]. A célmolekula akkor alkalmas templátnak,
ha több köt hellyel (funkciós csoporttal) rendelkezik, az imprinteléshez alkalmas
oldószerben oldódik, h vagy UV polimerizációnál a reakció közben nem bomlik (stabil)
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és az imprintelés során minél merevebb a szerkezete (stabil konformer). A templát
funkciós csoportjain kívül szerepe van a nem-köt , de nagyobb térkitöltéssel rendelkez
csoportoknak is, melyek a köt helyhez való hozzáférésben játszanak szerepet és
szereoszelektivitást hozhatnak létre. Ha a célmolekulánk nem tesz eleget a feltételeknek,
helyettesíthetjük egy, a köt helyeit tartalmazó szerkezeti analógjával, vagy nagyobb
molekulát a szerkezetének egy részletével [47,48]. A toxinok és vírusok imprintelését
biztonsági okokból szintén analóggal szokták végezni [49]. Nem elhanyagolható szempont
az sem, hogy a templátnak preparatív mennyiségben és kell tisztaságban rendelkezésre
kell állnia.
2.2.2. Funkcionális monomer kiválasztása
A lenyomatképzésben két f irányzat figyelhet meg a monomerek tekintetében. Az
egyik egyszer , a kereskedelemben kapható és számos esetben már bizonyítottan jól
m köd monomereket (5. ábra) használ, például metakrilsavat H-híddal köthet bázikus
templátokhoz vagy vinil-piridint savas csoportot tartalmazó templáthoz. A másik irányzat
az adott templát funkciós csoportjait és azok távolságát és térbeli elrendezését követ
összetett, „speciális” monomereket készít [46,50,51]. A monomer(ek) megválasztásánál
fontos, hogy a templát minden lehetséges funkciós csoportját felhasználják kötés
kialakítására. A köt helyek számának és a kölcsönhatás er sségének növelésével ugyanis a
polimer szelektivitása és affinitása n [52]. Matsui prometrin imprintelését végezte úgy,
hogy a keresztköt höz els esetben metakrilsavat, a másodikban trifluor-metakrilsavat, a
harmadikban a két monomer 1:2 arányú elegyét adta. A legjobb szelektivitást és
visszatartást a harmadik esetben kapta [30].
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Savas

Bázikus

Semleges
O

O

N

4VPY
N

F3C

O

OH

TFM
OH

HO
ITA

N

O

H
N
O

N,N’-biszakriloil-diaminopiridin
O

H2N

Allilamin

O

N-vinil-pirrolidon

AAM
H
N

2VPY

N

NH2

OH

MAA
O

O

OH

O

OH

HEMA

O

PVB
5. ábra: Funkcionális monomerek (MAA: metakrilsav, TFM: trifluor-metakrilsav, ITA: itakonsav,
PVB: p-vinil-benzoesav, 4VPY: 4-vinil-piridin, 2VPY: 2-vinil-piridin, AAM: akrilamid, HEMA: 2hidroxietil-metakrilát)

A monomereknél is kulcskérdés az oldhatóság, hidrofil templát esetén hidrofil közeg
és monomer szükséges, például szalicilsav templát esetén HEMA, mint monomer [53]. A
templát-monomer(ek) komplexek kialakulását különböz

oldószerekben és különböz

mólarányoknál IR, UV vagy NMR mérésekkel szokták ellen rizni és a stabilitásukat
meghatározni [54,55]. A következ

lépésben a megfelel nek ítélt monomerekb l

kombinatorikus szintézissel lehet a legjobb monomert vagy monomereket, összetételt,
oldószert kiválasztani [56,57]. A módszert (Mini-MIP szintézisnek is hívják)
automatizálva [32,33] a szintézis f paraméterei gyorsan optimálhatók.
A monomer-templát komplex kialakulása és stabilitása (a polimerizációs elegy
homogenizálása után) els sorban termodinamikai paraméterekt l függ. Az entalpia és
entrópia faktorok részvétele és súlya a komlexképzésben szabja meg, hogy a körülmények
változtatása (h mérséklet, hígítás) hogyan befolyásolja az imprintelést.
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2.2.3. Keresztköt
Az imprintelésnél alkalmazott keresztköt k a polimer alapú adszorpciós, ioncserés és
katalitikus szorbensek területér l erednek [58,59]. A leggyakrabban alkalmazott két
kopolimer rendszer a sztirol/divinil-benzol és a metil-metakrilát/etilén-glikol-dimetakrilát
[60]. Mivel a MIP-ek általában er sen keresztkötött polimerek (a keresztköt

60-80

mólszázalék, kivéve a hidrogéleket), ezért a keresztköt funkciós csoportjai vagy hidrofób
felülete adszorpciós hely lehet a templát számára. A nemspecifikus adszorpció csökkentése
érdekében kezdték alkalmazni a TRIM-et keresztköt ként [43,61]. A keresztköt felel s a
felismer hely geometriájának rögzítéséért, a MAA-EDMA rendszerben 40 %-nál kisebb
keresztköt mennyiségnél Sellergren nem tapasztalt enantiomer szelektivitást [62].
H
N

H
N

H
N
O

O

O

N,N’-metilén-biszakrilamid
H
H
N
N
N
O

O
N
H

N,N’-fenilén-biszakrilamid

O

2,6-biszakrilamidopiridin

O

O

O

O

1,4-divinil-benzol
O
O

O

O

O
TRIM

O
EDMA

6. ábra: Keresztköt k (EDMA:etilénglikol-dimetakrilát, TRIM: trimetilolpropán-trimetakrilát)

A pórusszerkezet megváltoztatása, a térhálósodás el segítése és a kromatográfiás
elválasztás javítása céljából Kempe tri-és tetra-metakrilát keresztköt vel készített MIP-eket
próbált ki aminosav származékok királis elválasztására és a legjobb királis szelektivitást a
TRIM keresztköt vel készített polimerrel érte el [42].
A MIP szintézist megel z en a monomerekb l az inhibítort (általában desztillálással)
el kell távolítani.
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2.2.4. Oldószerek és iniciátorok
A MIP-eket általában gyökös polimerizációval készítik, mivel ezt a reakciót kevéssé
befolyásolja savak vagy bázisok jelenléte ( a templát gyakran ilyen vegyület) illetve az
oldószer polaritása. A gyökös polimerizáció lehet termikus vagy fotopolimerizáció. Az
iniciátorok közül leggyakrabban az azo-iniciátorokat, pl. azo-bisz-izobutironitril (AIBN),
azo-bisz-dimetil-valeronitril (ABDV) (gyártók: Janssen, Wako [63]) alkalmazzák [64]. Az
iniciátor és a körülmények kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy az iniciátor bomlási
sebessége (gyökképz dés) nem lehet sem túl gyors (sok reaktív centrum képz dik ezért kis
molekulatömeg lesz a polimer), sem túl lassú (reakció túlságosan elhúzódik és sok kett s
kötés marad elreagálatlan). Az iniciátor típusa, koncentrációja (AIBN esetén általában 1-2
tömegszázalék) és a polimerizáció h mérséklete, vagy a besugárzás intenzitása (fényforrás
intenzitása és távolsága) befolyásolja a képz d

polimer mechanikai és kémiai

tulajdonságait. A termikus polimerizáció magasabb h mérséklete nem kedvez a gyenge
komplexek stabilitásának, az UV polimerizáció alacsony h mérséklete viszont igen. A
nem-kovalens MIP szintézis leggyakoribb iniciátorának (AIBN, termikus és foto iniciátor
is) bomlási reakciója a következ ábrán (7. ábra) látható.

CN
N

N

∆

(65oC)

vagy

hν (λ=345nm)

CN
2

C

+ N2

NC
7. ábra: Az AIBN bomlása

A H-hidas kötésen alapuló templát-monomer komplexek aprotikus oldószerekben
stabilak, ahol a hidrogén donor és akceptor csoportoknak nem kell az oldószerrel
versenyezniük a kötés kialakulásakor. Az összetev k oldhatósága viszont megkívánja a
poláros közeget és néha kis mennyiség második oldószer használatát is. A leggyakoribb
oldószerek a kloroform, diklórmetán (DCM), toluol, acetonitril (AcN), tetrahidrofurán
(THF). Az oldószerek H-híd képzési paraméterei [65] és relatív permittivitás értékei [66] a
3.2.2 fejezetben a 2. táblázatban láthatók.
Az oldószer (porogén) másrészt felel s a pórusok kialakulásáért (pórusméret és
szerkezet, fajlagos felület) is [67]. A növekv

polimer láncok az oldószert l függ en

maradnak oldatban vagy csapódnak ki. Ha az oldószer jól szolvatálja a polimer láncokat,
akkor a növekv láncok távolabb kerülnek egymástól, így kisebb pórustérfogatú és er sen
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duzzadó polimert kapunk (melynek porozitása függ az oldószert l), míg ellenkez esetben
er sen keresztkötött, állandó porozitású és duzzadásra kevésbé hajlamos polimer képz dik
[4].
Tanaka csoportja a porogén imprintel dését figyelte meg benzol származék
oldószerek esetén [68].
2.2.5. A templát kioldása
Miel tt az elkészült MIP-et használni tudnánk a templátot ki kell mosni bel le. A
szükséges tisztítás mértéke a kés bbi felhasználástól függ, így preparatív céloknál kevésbé
fontos mint analitikai felhasználás esetén. A polimer mátrixban maradó templát egyrészt
csökkenti a köt helyek számát, a kapacitást, másrészt mennyiségi analitikai módszerekben
jelent sen megnöveli a mennyiségi meghatározás alsó határát, nyomanalitikai feladatoknál
akár meghiúsíthatja a mérést. A templát teljes eltávolítását általában Soxhlet-extrakcióval
végzik olyan oldószerben ami jól oldja a templátot és jól duzzasztja a polimert. Ezen kívül
könnyen kioldható templátnál használható az ultrahangos folyadék extrakció vagy
egyszer

oldószeres mosás több lépésben. Ellwanger és társai [1] többféle módszert

hasonlítottak

össze,

az

el bbieken

kívül

szuperkritikus

fluidum

extrakciót,

mikrohullámmal segített extrakciót és termikus kezelést is.
2.2.6. MIP-ek fizikai vizsgálata
Az elkészült tömbpolimer fajlagos felülete (S:m2/g), jellemz pórusmérete (Dp: Å),
fajlagos pórustérfogata (V:ml/g) és duzzadási hajlama a különböz oldószerekben er sen
befolyásolja a használhatóságát különböz

célokra. A fajlagos felület és a porozitás

nitrogén adszorpcióval (ritkábban higany penetrációval) határozható meg [4,52,69,70].
Nitrogén-adszorpciós

méréseknél

a

szemcsékr l

vákuumban

eltávolítják

a

megköt dött gázokat és oldószereket, majd a térrészbe lépésenként nagytisztaságú
nitrogéngázt adagolnak. Az adszorbeált gáz mennyiségét követik a relatív nyomás
függvényében. Az imprintelés céljából készített tömbpolimerek hiszterézis hurokkal
rendelkez izotermát adnak, ami mezopórusos rendszert (átlagos pórusátmér 20-500 Å
közötti) és tág hiszterézis hurok esetén „tintásüveg” típusú pórusokat jelent. Mezopórusos
rendszereknél a fajlagos felület számítására a BET módszer használatos, a pórusméret
eloszlás meghatározására pedig a DFT módszer a legáltalánosabb.
A duzzadás méréséhez száraz polimer szemcséket mércés edénybe tesznek és
leolvassák a száraz térfogatot. Ezután egy adott oldószert hozzámérnek a szemcsékhez,
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úgy hogy ellepje azokat. Kell id t hagynak az oldószernek a pórusokba való bejutásához
és a szemcsék leülepedéséhez, majd leolvassák a duzzadt szemcsék térfogatát.
Duzzadás [ml/ml] = oldószerben lév szemcsék térfogata/száraz szemcsék térfogata
Lehet ség van a pórusszerkezet jellemzésére a polimer szolvatált, duzzadt állapotában is
termoporozimetriával.
Sellergren és Shea egy szisztematikus tanulmányban [69] vizsgálták a polimerizáció
(foto vagy termikus), a porogén (8 féle), a termikus utókezelés és a keresztköt változtatás
hatását a metakrilsav-EDMA rendszerben a fizikai (duzzadás, pórusméret, pórustérfogat,
BET felület) és kromatográfiás (visszatartás, szelektivitás, felbontás) tulajdonságokra. A
templát L-fenilalanin-anilid volt. Megállapították, hogy a fotopolimerizáció (alacsony
h mérsékleten) nem H-híd képz
kialakulását

(a

királis

oldószerben el segíti az er s és szelektív köt hely

szelektivitás

α=8.2

diklórmetán

porogénnel).

Termikus

polimerizációval nagyobb átlagos pórusátmér j (termikus:89-123 Å, foto: 52-121 Å) és
pórustérfogatú (termikus:0.73-0.89 ml/g, foto: 0.17-0.72 ml/g), valamint nagyobb felülettel
rendelkez

(termikus: 276-382 m2/g, foto: 49-267 m2/g) polimert kaptak, de a

mikropórusok mennyisége is jóval nagyobb volt.

Termikus polimerizációnál 6 %

reagálatlan telítetlenség maradt, szemben a fotopolimerizáció 9 %-ával. A fotopolimerizált
polimerek jobban duzzadtak és a duzzadás a poláris oldószerekben (AcN,THF,MeOH)
nagyobb volt, mint például az apoláros ciklohexánban.
A tömbpolimer szemcsék irreguláris alakja hátrányt jelent a kromatográfiás
felhasználásban. A szemcsék alakja optikai, vagy elektronmikroszkóp alatt figyelhet meg
(8. ábra).
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8. ábra: Tömbpolimerizációval készített MIP szemcsék elektronmikroszkópos képe (a polimert
készítette: Tóth Blanka, a felvételt készítette: Tóth Blanka és Marthi Katalin)

2.3. Nem-kovalens kölcsönhatáson alapuló MIP-ek kémiai jellemzése
A polimerek és els sorban a kialakított köt helyek kémiai tulajdonságait, az
adszorpciós kapacitást, szelektivitást, különböz oldószeres közegekben való viselkedést
többféle módon lehet vizsgálni. Elméleti szempontból az adszorpciós izoterma és az
adszorpció

kinetikája

szolgáltatja

a

legfontosabb

információt.

Az

izotermát

meghatározhatjuk batch adszorpciós méréssel, kromatográfiás úton vagy akár izotópjelzés
segítségével homológ kompetitív assay-el.
Részletesen csak a szorbensként való felhasználáshoz kapcsolódó módszerekkel
foglalkozom, mivel a sokféle egyéb felhasználás (pl. szenzorok, katalizátorok) és az
ezekhez tartozó mérési módszerek meghaladják e dolgozat kereteit.
A molekuláris felismerésen alapuló analitikai eljárások a szorbens szelektív templátköt tulajdonságát használják fel különböz rendszerekben. A MIP jellemzése ezért f ként
a szelektivitás és a kapacitás meghatározását jelenti különféle körülmények között és
mérési eljárásokkal.
2.3.1. Batch adszorpció
A batch adszorpció általános menete a következ :
− Egy jól záródó edénybe bemérünk adott tömeg száraz polimert
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− Rápipettázunk adott térfogatú és ismert koncentrációjú oldatot
− Az egyensúly beállásáig termosztátba helyezzük, kevertetésr l gondoskodunk
− A felülúszót centrifugálás vagy ülepítés után eltávolítjuk
− Mérjük a komponens maradék koncentrációját a felülúszóban
A batch adszorpció alkalmas adszorpciós izoterma meghatározására többféle
h mérsékleten, sokféle oldószerben és akár több komponens együttes jelenlétében is, ha a
mérési módszer utána szelektív. Ez a módszer egyensúlyi eredményeket szolgáltat, a kell
inkubációs id elteltével az adszorpció kinetikájától független, így a kapott eredményeket
nem torzítja a lassú diffúzió és az adszorpciós-deszorpciós kinetika, ami komoly gond a
kromatográfiás jellemzésnél.
Kis mennyiségben szintetizált MIP-ek (kombinatorikus szintézis) jellemzésére a
batch adszorpció in-situ változatát az ún. Mini-MIP screening-et használják [33,64,71],
amikor egy kistérfogatú edénykében (~2 ml) mérik össze a polimerizációs elegyet,
játszatják le a polimerizációt, majd ugyanabban az edényben megfelel

oldószer

hozzáadásával kioldják a templátot („Release test”). A teljes kioldás sokszor csak jónéhány
oldószercserével, melegítéssel, ultrahangozással érhet el. Az üvegcse alján lév kilúgozott
polimerrétegen ezután oldatot cserélnek: a templát oldatát adják hozzá a köt dés
vizsgálatára használni kívánt oldószerben, majd meghatározzák a megkötés mértékét
(„Rebinding test”). Ez a módszer sok MIP gyors szintézisét és tesztelését teszi lehet vé
rövid id alatt, mivel a lépések nagy része automatizálható.
A batch mérések hátránya, hogy ha a templát nehezen távolítható el, akkor nagyon
sokáig fog lassan és folyamatosan kifelé diffundálni a polimerb l. Ez kis koncentrációknál
meghamisíthatja a felületi adszorpció mérését. További hátránya a batch módszernek, hogy
ha a polimerünk gyengén köti a mérend

molekulát, akkor a felülúszóban mérhet

koncentráció változás még a legjobb (azaz a lehet

legkisebb) megvalósítható

fázisaránynál (itt: Voldat/mpolimer) is túl kicsi lesz, ezért a mérési hiba megn . Ugyancsak
hátrány, hogy ha a templáton kívül sok más komponens izotermájának mérése is
szükséges, akkor sok polimerre van szükség, vagy az egyes mérések között a teljes
kioldásról gondoskodni kell. El nyös viszont, hogy batch módban mérhet ek a nagy UV
elnyelés vagy alacsony forráspont miatt kromatográfiában nem használható oldószerek is.
2.3.2. Kromatográfiás jellemzés
Az

összetört

és

szitált

tömbpolimer

szemcséket

HPLC

oszlopba

töltve

kromatográfiás állófázisként vizsgálhatjuk. Az izoterma mérésére, majd abból a
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köt helyek számának és er sségének megállapítására általában a frontális kromatográfiás
módszert használják (9. ábra). Az egyes koncentrációkhoz tartozó áttörési görbe mérhet
koncentrációnként (a) vagy lépcs sen (b). A módszer részletes leírása és a számítások
menete megtalálható G. Guiochon könyvében [72].
C3

C1 +2∆c

C2

C1 +∆c
C1

C1

9. ábra: Frontális kromatográfiás mérési profil (a) koncentrációnként, (b) lépcs sen

A polimerek jellemzésére (többnyire az izoterma meghatározás helyett) az elúciós
kromatográfiás módszer is használható, amellyel retenciós térfogatokat (VR) vagy id ket
(tR), retenciós tényez ket (k’=(tR-t0)/t0) és különféle szelektivitásokat (kromatográfiás
szelektivitás α , IF:impritelési faktor vagy lenyomatképzési faktor) lehet mérni sok
komponensre, többféle oldószerben, pH-n, h mérsékleten, rövid id

alatt. A módszer

hátránya,

sokszor nehezen

hogy

az

így

kapott

eredmények

az

irodalomban

összehasonlíthatóak a különböz körülmények, geometriai méretek, injektált mennyiségek
miatt. Az egy helyen mért adatok és f leg a bel lük levonható következtetések és trendek
azonban jól jellemzik a szorbenst.
Királis elválasztásra készített MIP-ek jellemzésére a kromatográfiás szelektivitás
értéket használják (α=k’L/k’D , vagy fordítva a templáttól függ en), mivel ilyen esetben
azonos állófázison az egymástól csak térállásban különböz

molekulák elválasztása a

lenyomatképzés célja [1]. Nem királis molekuláknál nem tudunk olyan közeli
összehasonlító molekulát találni amivel a lenyomatképzés bizonyítható lenne ezért ilyen
esetekben a lenyomatképzési faktor (IF=k’MIP/k’NIP) használatos. Az IF érték a lenyomatot
tartalmazó polimeren és a polimer vázon való köt dést hasonlítja össze, ugyanazon
molekulára nézve és azonos közegben (eluensben).
A kromatográfiás felhasználás korlátját jelenti az, hogy a kell

mechanikai és

köt hely stabilitás csak er sen keresztkötött polimerrel érhet el, így viszont a diffúzió
gátolt, ami széles csúcsokat és rossz felbontást eredményezhet. A probléma diffúziós
kinetikai része megoldható, ha vékony polimer filmet állítanak el megfelel hordozó (pl.
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szilikagél vagy más polimer) felületén, de a köt hely heterogenitásból ered
csúcsszélesedés, ami a méréseink szerint túlnyomórészt felel s a csúcsalakért, így nem
csökkenthet .
2.3.3. Szilárd fázisú extrakció
A molekuláris lenyomatot tartalmazó szorbenssel végzett szilárd fázisú extrakciót
MISPE (Molecularly Imprinted Solid Phase Extraction) rövidítéssel jelöli a szakirodalom.
Az SPE módban történ tesztelés már a tervezett felhasználáshoz közeli. Ugyan nem ad
termodinamikailag könnyen értelmezhet adatokat, de elengedhetetlen a valódi minták
méréséhez történ

módszerfejlesztésben. A szilárd fázisú extrakció hagyományos

lépéseinek (kondícionálás, mintafelvitel, zavaró komponensek eltávolítása szelektív
mosással, mintakomponensek elúciója) optimálását kell végrehajtani a polimer szorbenssel
is. A kondícionálás általában kétlépéses, mindkét lépésben a töltet holttérfogatának
néhányszorosa az alkalmazott oldószertérfogat. Az els lépés oldószere sokféle lehet attól
függ en, hogy a polimer nedvesítése, el zetes tisztítása vagy duzzasztása a cél. A második
lépésben majdnem mindig a mintafelvitel oldószerével történik a mosás. A minta felvitele
után a zavaró komponensek eluálását megkönnyít , de a mérend komponens köt dését
el segít

oldószert kell alkalmazni. A H-hidas kölcsönhatáson alapuló MISPE

alapproblémája a megfelel

oldószerek kiválasztása. A polimer általában abban az

oldószerben mutatja a legjobb felismerést amiben készítették, ezek f leg diklórmetán,
kloroform, toluol, acetonitril. A biológiai és környezeti minták viszont vizes közeg ek. A
vizes mintafelvitel során a sok jelenlév

H-híd képz

(t.i. a víz) miatt az eredeti (a

polimerizációnál kialakított) H-hidas kölcsönhatás nem tud m ködni, ezért a templát
megköt dése ilyenkor általában a polimer vázon hidrofób kölcsönhatással történik, ami
viszont nem szelektív. A mosási lépésben azután már fel lehet használni a MIP eredeti
szelektivitását a templát kötésére, de a mintafelvitel után visszamaradó víz sokszor lerontja
a szelektivitást. A vizet szárítással eltávolítani egy összetett pórusrendszer polimerb l
nagyon id igényes. E problémák kikerülésére alkalmazható el zetes szerves oldószeres
extrakció [56,73,74] vagy a MIP és egy másik szorbens kapcsolása off-line vagy on-line
módon [75,76]. A mosási lépésben használt oldószerekkel néhány lépéses elúciós profilt
szükséges felvenni, a mérend anyag és zavaró komponensek alkalmazásával, hogy a
szorbens szelektivitásáról meggy z dhessünk. A végs elúciós lépés a köt helyek és a
templát közötti kölcsönhatást megbontó oldószerrel (pl. H-híd esetében metanol vagy
savas metanol szokásos) a leghatékonyabb. A visszanyerés és a minta tisztítása optimálás
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után a publikált esetek nagyrészében megfelel az analitikai feladat követelményeinek. A
hátrányok ellenére sokféle MISPE módszer (különböz

célkomponensekre, talaj, víz

élelmiszer, humán és állati mintamátrixokból) található az irodalomban [31,56,74,77,78].
Egyes esetekben azt tapasztalták, hogy a nem imprintelt polimer is hasonló tisztítást
eredményezett mint a MIP, ami azt jelzi, hogy az adott probléma megoldásához nincs
szükség az imprintelés által nyújtott szelektivitás növekedésre [49,79].
2.3.4. Kompetitív assay
A molekuláris lenyomatok, mint mesterséges antitestek jelentik az imprintelés egyik
legsikeresebb alkalmazási területét. Az immunoassay-ekben az antitesteket állatokkal
termeltetik, így az el állítás és tisztítás id

és munkaigényes; ráadásul mivel

biomolekulákról van szó, ezért az eltarthatóságuk er sen korlátos. Nem alkalmazhatók
agresszív kémiai közegben és érzékenyek az egyéb körülményekre is (pl. h mérséklet).
Ezzel szemben, a polimerként el állított mesterséges ellenanyagok jól bírják mind a
mechanikai mind a kémiai terhelést és hosszú id n át stabilak. Molekuláris lenyomat
el állítható

immunreakciót

nem

okozó

kis

molekulákra

és

immunszupresszív

gyógyszerhatóanyagokra is. [7,8,80,81]
Az immunanalitikai eljárások sokféle formában léteznek, ezek közül a MIP-ek, mivel
szilárd anyagok,

csak kompetitív formában használhatók, de lehet homológ és nem

homológ versengést is alkalmazni. A homológ assay-ekben a mérend anyag és a vele
kémiailag megegyez , általában tríciummal jelzett párja verseng a köt helyekért
[35,60,82-88]. Nem homológ assay-ekben a fluoreszcens jelölés [89,90] a leggyakoribb.
A homológ kompetitív assay módszer kidolgozásának menete a következ (feltételezve,
hogy a MIP-et sikeresen el állítottuk és megtisztítottuk):
1. Az els lépés a radioaktív jelzett molekula kiválasztása és beszerzése. A méréshez
szükséges jelzett molekula mennyiségét (n*) a jelzett anyag mérésére szolgáló módszer
érzékenysége határozza meg.
2. Az assay oldószere lehet vizes puffer a biológiai mátrixoknak megfelel en, vagy lehet
szerves oldószer is. Az oldószer választást befolyásolja a MIP szintézis, ezért vagy a
szintézishez igazítják az oldószert, vagy az assay-nek megfelel oldószerben próbálnak
MIP-et el állítani. A tipikus térfogat (V) 1 ml.
3. A felhasználandó MIP mennyiségét úgy állapítják meg, hogy a jelzett molekulát n*/V
koncentrációban tartalmazó oldatba különböz mennyiség MIP-et tesznek és keresik
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az 50 %-os megköt déshez tartozó polimer mennyiséget (m). Ez tulajdonképpen egy
batch adszorpciós mérési sorozat, ami izotermamérésként is értelmezhet .
4. Az imprinteléssel kialakított helyeken való szelektív megköt dés a NIP-el való
összehasonlítással ellen rizhet . Ha az ún. „nem szelektív” adszorpció, vagyis a MIPen és a NIP-en egyformán bekövetkez köt dés a domináns, akkor vagy a szintézist
vagy a közeget meg kell változtatni.
5. A következ lépés a kalibráció. Az m tömeg polimerhez hozzáadják a jelzett anyagot
(n*) és különböz mennyiség jelzetlen molekulát (n), majd V térfogatra hígítják.
6. A lehetséges zavaró komponensek hatását és a módszer szelektivitását a mérend
anyaggal analóg szerkezet molekulákkal lehet ellen rizni.
7. Az utolsó lépés, valódi (szérum, plazma, vizelet, víz) mintákkal bizonyítani a módszer
használhatóságát.
2.3.5. Nem-kovalens MIP-ek adszorpciós izoterma modelljei
Langmuir és biLangmuir izoterma
A legegyszer bb esetben a MIP csupa egyforma, egymással kölcsönhatásba nem
lép

köt helyet tartalmaz, melyek a templátot 1:1 sztöchiometriával és egyforma

er sséggel kötik meg. Ebb l a modellb l levezethet a Langmuir izoterma egyenlet
q=

ac
kd + c

ahol q (mol/g) a kötött adszorbátum mennyiség egy gramm tömeg szorbensen, c (M) az
egyensúlyi koncentráció a felülúszó oldatban, kd a disszociációs konstans (M) ( az
affinitási konstans reciproka) és a a köt helyek fajlagos mennyisége (mol/g). Ez az
izoterma az irodalom szerint a MIP-ek többségére nem alkalmazható.
A Langmuir izoterma kiterjesztése két (vagy akár három) különböz , egymástól jól
megkülönböztethet energiájú köt helyre, viszont gyakran adott jó illeszkedést a mért
izotermához [45,91-93]. Kétféle, egymástól független köt hely esetén kapjuk a
biLangmuir izotermát.

q=

a1 c
a c
+ 2
k d1 + c k d 2 + c

Azokban az esetekben, amikor a MIP adszorpciós izotermája jól leírható volt a biLangmuir
egyenlettel, általában azt tapasztalták, hogy a kétféle köt hely közül az egyik er s és
szelektív, de kicsi a koncentrációja, míg a másik gyenge, nem-szelektív és nagy a
koncentrációja. A kétféle köt helyet gyakran azonosítják az imprinteléssel keletkezett
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köt helyeken való szelektív és a polimer vázon való „nem-szelektív” köt déssel.
Megjegyezzük, hogy az izoterma alakja az ún. Scatchard-féle ábrázolásban a Langmuir
esetben egyetlen egyenes, a biLangmuir esetben két, egymásba áthajló egyenesszakasz.
Ebben az esetben a két egyenes szakasz nem tekinthet

a kétféle köt hely független

izotermájának [94].
Scatchard diagram
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10. ábra: Scatchard diagram (az izoterma adatok a fenitoin adszorpciójára vonatkoznak acetonitriles
közegb l, [95])

Sajnos az izoterma illesztés jósága még nem feltétlenül jelenti azt, hogy a
rendszerünk tényleg megfelel a Langmuir feltételeknek és ugyancsak nem mond semmit a
köt helyek kémiájáról és térszerkezetér l sem.
A MIP-en gyakran nem csak a templát, hanem más, többnyire a templáthoz hasonló
szerkezet anyagok adszorpcióját is tanulmányoznunk kell, például az analitikai zavaró
hatásuk miatt. Ezen anyagok adszorpciós izotermáját meg lehet egyenként mérni, de fontos
tudni azt is, hogy hogyan történik az adszorpció, ha két vagy több adszorbeálható anyag
ugyanabban az oldatban van jelen. A Langmuir-féle fizikai modellb l, vagy ha csak egykét féle, jól definiálható, 1:1 sztöchiometriájú független köt hely létezik, valószín síthet ,
hogy valamennyi vizsgált anyag adszorpciója a megfelel

(mono, bi, tri-Langmuir)
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egyenlettel írható le, ha külön-külön vizsgáljuk

ket, és az egyes köt hely-típusok

kapacitása az adszorbeálódó anyagtól független lesz. Közös oldataikban pedig feltehet ,
hogy ugyanazokért a köt helyekért fognak versenyezni, legalábbis, ha a többféle
adszorbeálható anyag nem lép egymással is kölcsönhatásba és nem köt dhetnek egyszerre
ugyanahhoz a köt helyhez.
Freundlich izoterma
Néhány szerz az utóbbi években a mért izotermák alapján vagy az ún. affinitás
eloszlást számítva [96,97] arra a következtetésre jutott, hogy nem lehet két vagy három
diszkrét energiájú köt helyet kimutatni a MIP-eken, hanem a köt helyek energia szerinti
eloszlása inkább folytonosnak tekinthet . Egyfajta folytonos eloszlás leírására a Freundlich
izoterma alkalmas:
q = b cm

ahol b konstans és m a köt hely heterogenitást mutató paraméter
A Freundlich izoterma használata kromatogram szimulálása céljából sokkal nehezebb mint
a Langmuir izotermáké, mivel nagyon kis koncentráció értékeknél a q/c hányados
végtelenhez tart.
Az eddigi izoterma modelleken kívül a Langmuir és Freundlich izotermaegyenletek
kombinálásával kialakított Freundlich-Langmuir (a), Jovanovic (b) valamint biJovanovic
egyenletek is használatosak.
a cm
q=
kd + c m

(a)

q = a (1 − e − k a c )

(b)

2.4. MIP-ek felhasználási területei

A molekuláris lenyomatok használata analitikai és technológiai feladatokban még
messze nem kiforrott terület, de számos sikeres felhasználási példát publikáltak már az
irodalomban és a nehézségek ellenére még sok lehet séget rejt ez a technika. A teljesség
igénye nélkül szeretném megmutatni a legfontosabb – vagy ma legfontosabbnak t n –
területek sikereit [98].
Elválasztástechnika
A kromatográfiás elválasztások közül a MIP-ek a királis elválasztásokban
bizonyultak sikeresnek. Az imprintelt polimer (királis állófázis) az általunk el re
kiválasztott és a lenyomatképzéshez használt enantiomerre fog nagyobb visszatartást adni,
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tehát az enantiomer pár elúciós sorrendje el re megválasztható. A gyógyszeriparban, ahol
a nagy koncentrációban jelenlév enantiomer hatóanyag és a kis koncentrációban jelenlév
párjának preparatív vagy analitikai elválasztása a feladat, a retenciós sorrend lehet a siker
kulcsa. A MIP-ek adszorpciós izotermáiból és egyenetlen szemcseméretéb l fakadó
hátrányok preparatív elválasztásokban, f ként nagy szelektivitásnál nem annyira
kritikusak, mint az analitikai szorbensként való használatban. A lenyomatképzéssel
kialakított királis állófázisok f ként gyógyszerek [36],

aminosavak és aminosav

származékok vagy peptid molekulák [42] elválasztására készültek [99]. Sellergren egy
összefoglalóban részletesen tárgyalja a polimer készítés, a templát és a monomerek,
valamint a tesztelésre használt molekulák templáttól való szerkezetbeli eltérésének hatását
a királis szelektivitásra [100].
A szilárd fázisú extrakció ( nem királis elválasztásokban) hasonlóan a preparatív
elválasztásokhoz kevésbé érzékeny az elnyúló elúciós profilra. A szennyez k egy
alkalmasan megválasztott oldószerrel történ eluálása után oldószert cserélve, és a MIP-en
visszatartást okozó kölcsönhatást „megszüntetve” a

mérend

komponens is gyorsan

eluálható, akkor is, ha az SPE oszlopon el tte elnyúlt frontot adott [40]. A molekuláris
lenyomatot tartalmazó polimerekkel történ

szilárd fázisú extrakció a bioanalitikában

[8,71], a környezetvédelmi [101,102] és élelmiszer analitikában játszik fontos szerepet.
A HPLC állófázisokhoz hasonlóan, tömbpolimer összetörésével és szitálásával
állítottak el szorbenst kapilláris elektoforézis és kapilláris elektrokromatográfiás célra is,
de a kapilláris elválasztásoknál inkább az in situ szintézis volt célravezet

[103]. A

szintézis paramétereit optimálva ma már nagy porozitású, kis közegellenállást adó
megfelel MIP hozható létre, ami f leg királis elválasztásokban használatos.
Kompetitív assay
A molekuláris lenyomatot tartalmazó szorbenssel végzett assay-t (Molecuarly
Imprinted

sorbent

Assay:

MIA)

nem

kizárólagosan,

de

legnagyobb

számban

gyógyszerhatóanyagok meghatározására használják plazma vagy szérum mintából. El ször
1993-ban Vlatakis bizonyította a Nature-ben [35], hogy az imprinteléssel kialakított
köt helyek

sikeresen

helyettesíthetik

az

ellenanyagokat

teofillin

és

diazepam

meghatározására kidolgozott immunoassay-ben. Kezdetben a biológiai mintákból szerves
oldószerrel extraktumot készítettek, mivel a MIA csak szerves oldószeres közegben
m ködött, de ma már számos példa létezik vizes közeg assay-re is, ahol a nem szelektív
köt dést kis polimer koncentráció alkalmazásával és szerves módosító hozzáadásával
próbálják kiküszöbölni [7,8]. A legtöbb MIP alapú assay-t radioaktív jelzett verseng
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antigénekkel dolgozták ki, mivel így biztosítható a legnagyobb kémiai hasonlóság a jelzett
és jelzetlen molekulák között. A mai analitikai és környezetvédelmi elvárásokhoz igazodva
azonban egyre nagyobb az érdekl dés a fluoreszcens jelzéssel m köd assay-ek iránt [90].
Szenzor
Az els valódi MIP szenzor fenilalanin-anilid mérésére szolgáló kapacitív szenzor
volt [103]. Kés bb inkább konduktometriás [104] és optikai (fluoreszcencián alapuló)
szenzorokat készítettek. A fluoreszcencia jelensége kétféle módon is felhasználható: vagy
a fluoreszcens molekula MIP-hez való köt dését mérik [105] általában száloptika
segítségével, vagy a MIP-hez köt d mintamolekula változást idéz el egy a MIP-be
beépített fluoreszcens csoportban, és az így kialakult jelváltozást mérik [106]. Ma a
legkedveltebb a kvarckristály mikromérlegen (quartz crystal microbalance: QCM) alapuló
szenzor [107,108] gázok, vagy akár nagyobb molekulák meghatározására. Haupt királis
szelektív szenzort készített kvarckristály mikromérleg jelátalakítóval S-propranolol
meghatározására savas acetonitril oldatból [109]. Dickert és csoportja motorolajok
degradálódását volt képes követni MIP-QCM szenzorral [110].

2.5. MIP-ek újabb el állítási módjai

A molekuláris lenyomatot tartalmazó polimerek tömbpolimer formában történ
el állításán kívül számos más módot is alkalmaznak. A tömbpolimer forma alkalmas
tesztelési és kutatási célokra, mivel komolyabb technológiai hátteret nem igényel, de
mostanra bebizonyosodott, hogy a gyakorlati felhasználás új, kedvez bb tulajdonságú
formák készítését igényli.
Vannak olyan felhasználások, például az elválasztástechnika, ahol a szabályos
szemcsék jobban használhatóak. A tömbpolimerek homogén polimerizációs elegyével
ellentétben heterogén polimerizációs eljárásokkal különböz

mérettartományba es

szemcsék készíthet k. A heterogén polimerizáció lehet egyfázisú (kicsapás vagy
diszperzió) [111] vagy kétfázisú (szuszpenzió vagy emulzió) [112,113]. Mikron méret
szemcsék el állítása vizes szuszpenziós polimerizációval csak kovalens imprintelés esetén
m ködik, nem kovalens lenyomatképzésnél a víz zavaró hatása miatt perfluorokarbon
közeget használnak. Ebbe a mérettartományba es szemcsék el állíthatók még kétlépéses
nedvesítési eljárással, diszperziós polimerizációval vagy adott (például szilikagél)
szemcsék felületére vagy pórusaiba történ polimerképzéssel [114]. A HPLC szorbens
fejlesztésben a szilikagél felületére történ polimerizáció lehet csupán fizikai [115], vagy
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lehet a polimerizációs elegy egyik tagját kovalensen a szilárd hordozóhoz kötni [116]. Az
utóbbi években már nanoméret MIP részecskék el állítását is kipróbálták [117].
A másik fontos technológiai terület a polimer filmek el állítása els sorban szenzorok
készítése céljából. Reprodukálható, 50-500 nm vastagságú és adott formájú és méret MIP
filmek készítése még ma sem teljesen megoldott probléma. Két sima felület között
„szendvics”-ként készített polimer filmek általában törékenyek és a vastagságuk nem
egyenletes. Ennek kiküszöbölésére egy másik pórusos polimer (membrán) pórusaiban is
lehet MIP-et készíteni, de ezek általában vastagabbak a szükségesnél [117]. A MIP-QCM
szenzorokat leginkább in situ polimerizációval állítják el .
A különböz méret (fehérjék , kis szerves molekulák) és tulajdonságú templátok
felületre rögzítésének és felületi imprintelésének módjait mutatja be Nicholls cikke [118].
A biológiai makromolekulák sokféle funkciós csoportot hordoznak a láncaikon és jól
definiált szupramolekuláris szerkezetük van, ezért maguk is felhasználhatók, mint
funkcionális monomerek, receptorok készítésére. A templát molekulát és a fehérjét
összekeverve majd liofilizálva imprintelt fehérjét kaphatunk. Ha ezt a szerkezetet nem
rögzítjük kémiai keresztkötésekkel, akkor vizes közegben a felismer képesség elvész
[114].
Biomolekulák felismerésére MIP-et készíteni nem egyszer , ezek az anyagok
ugyanis érzékenyek a h mérsékletre, a közeg kémhatására és az oldószerekre. Eddig
sikeres lenyomatokat f ként fémion koordinációs kötésre alapozva készítettek, például
ribonukleázra vagy felületi hisztidin csoportot tartalmazó fehérjékre.
Ennél is nagyobb kihívást jelent baktériumok vagy más mikroorganizmusok
imprintelése, hiszen a szerkezetükb l és a nagy felületükb l adódóan sok funkciós csoport
egyezését kell biztosítani, úgy hogy a felismer anyag maradék felülete lehet leg inaktív
legyen [119].
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3. Mintael készítési módszer kidolgozása terbutilazin szelektív
dúsítására felszíni vízmintából
3.1. Kísérleti rész

3.1.1. Felhasznált anyagok
A terbutilazin, prometrin, ametrin és atrazin tesztanyagokat a Novartis cég (Bázel,
Svájc) bocsátotta a rendelkezésünkre. A szilárd fázisú extrakciós kísérletek és a HPLC
meghatározás során használt oldószerek (acetonitril, metanol, diklórmetán, toluol, etilacetát, izobutil-metil-keton) HPLC tisztaságúak voltak (Merck, Darmstadt, Németország;
Romil, Loughborough, Nagy-Britannia; Carlo Erba, Milánó, Olaszország). Az eluens és
oldatkészítéseknél felhasznált nagytisztaságú vizet Milli-Q RG víztisztító berendezés
(Millipore, Bedford, MA, USA) szolgáltatta. A foszfátpuffer készítésére analitikai
tisztaságú

nátrium-dihidrogénfoszfátot

(NaH2PO4xH2O)

(Reanal,

Budapest,

Magyarország) használtam. Az anyagok kémiai és fizikai tulajdonságait a ChemFinder
program [66] segítségével gy jtöttem össze.
3.1.2. Alkalmazott eszközök, m szerek és HPLC módszer
A szilárd fázisú extrakciós mérésekhez a légszáraz imprintelt illetve kontroll
polimerekb l (a 25-36 µm-es szitafrakciókból) 50.0-50.0 mg-okat üres, 1 ml-es
polipropilén SPE csövekbe töltöttem, 2 µm-es sz r k közé (MISPE illetve kontroll
oszlop). A szilárd fázisú extrakciót vákuum kád (Macherey-Nagel GmbH, Düren,
Németország) segítségével végeztem. A C18-as adszorber lemezeket (ENVITM-18 DISK,
47 mm) a Supelco cégt l (Bellefonte, PA, USA), az extrakcióhoz szükséges speciális
üvegtölcsért és sz r t az ABL&E-Jasco-tól vásároltuk.
A MISPE oszlopokról vagy a C18-as lemezr l eluált frakciókat vagy a HPLC eluens
összetételére egészítettem ki, vagy száraz nitrogén áramban bepároltam (TurboVap,
Zymark, Hopkinton, MA, USA) és 1 ml eluensben visszaoldottam. Az eluenst (30%
acetonitril, 30% metanol és 40% 0.05 M-os, 4.0 pH-jú foszfát puffer) 1 ml/min
térfogatárammal HPLC pumpa (Kontron 420, Kontron Inst., Svájc) segítségével
áramoltattam az el tét (BST ODS Hypersil 5µm, 20x4 mm) és az analitikai (HP ODS
Hypersil 5µm, 200x4.6 mm) oszlopokon keresztül a detektorcellába (Jasco UV-970, Jasco,
Tokio, Japán), ahol 233 nm-en történt a detektálás. A mintabevitelre Rheodyne (Rheodyne,
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Cotati, CA, USA) hatutas injektort használtam 50 µl huroktérfogattal. Az adatgy jtést és
értékelést a Borwin 1.21 kromatográfiás szoftver (JMBS Developments, Le Fontanil,
Franciaország; 486 IBM AT számítógépen) segítségével végeztem.
3.1.3. Terbutilazinra imprintelt polimer szintézise
A terbutilazinra szelektív polimert a Mainz-i Johannes Gutenberg Egyetemen Dr.
Francesca Lanza készítette. A készítésnél alkalmazott polimerizációs elegy összetétele a
következ volt:
Terbutilazin

Metakrilsav

EDMA

Toluol

AIBN

1 mmol

4 mmol

20 mmol

5.6 ml

40 mg

1. táblázat: A terbutilazinra szelektív polimer összetétele (kódja:FLI5TERT2, FLI5TERB2)

A polimerizációs elegyet egy zárható tetej üvegedényben 5 percig nitrogén árammal
oxigénmentesítették, majd 15°C-os termosztált vízfürd be helyezték. A polimerizáció UV
fény hatására ment végbe, az üvegcsövet kb 10 cm-re helyezték el a fényforrástól és 30
perc elmúltával adott id közönként elfordították, hogy az UV fény minél jobban érhesse az
elegyet. 24 óra polimerizáció után a polimert összetörték és nedvesen szitálták, a 25-36
mikronos szitafrakciót gy jtve. A szemcséket felhasználás el tt még metanollal és
metanol-ecetsav eleggyel mosták.
Cl

Cl
N

N
N

N
H

N

N
N
H

N

N
H

N
H

Terbutilazin (3.04)

Atrazin (2.6)

S
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N

N
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N
H

N

N
N
H

N
H

Ametrin (3.07)

N

N
H

Prometrin (3.4)
O

O
O

COOH

O

EDMA

Metakrilsav

11. ábra: A terbutilazinra szelektív polimer készítésénél és tesztelésénél alkalmazott molekulák
szerkezete, zárójelben a logPow értékek
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A terbutilazinra imprintelt polimer esetén a polimer mátrixban maradt templát
molekulákat a mosási lépésekkel olyan mértékben sikerült eltávolítani, hogy a kés bbi
mérések során – az adott mérési módszer érzékenysége mellett – a templát folyamatos
kimosódása a polimerb l nem volt mérhet . A terbutilazinra szelektív polimer készítésénél
és tesztelésénél alkalmazott molekulák szerkezeti képleteit a 11. ábra mutatja.
3.1.4. Szilárd fázisú extrakció molekuláris lenyomatot tartalmazó polimerrel (MISPE)
és kapcsolt C-18 lemez-MISPE módszer
A szárítás és víz hatásának mérésénél, valamint a különböz oldószerek vizsgálatánál
két különböz mintafelviteli módot alkalmaztam a 12. ábra szerint:
Kondícionálás
3 ml metanol
3 ml víz

Kondícionálás
3 ml metanol
3 ml oldószer

Mintafelvitel
1 ml vizes minta
(500 ng/ml mindegyik triazinból)

Mintafelvitel
50 µl minta szerves oldószerben
(10 µg/ml mindegyik triazinból)

Szárítás
10 min, leveg átszívással

Szelektív mosás
5 ml oldószer

Szelektív mosás
0.5-5 ml oldószer adagok

Eluálás a MISPE oszlopról
3 ml metanol

Eluálás a MISPE oszlopról
3 ml metanol

12. ábra: MISPE eljárások

A szelektív mosás oldószer-frakcióinak koncentrációját mérve és a (kumulált)
leoldott anyagmennyiségeket a kumulált oldószertérfogat függvényében ábrázolva
(integrált) kromatogramhoz hasonló ábrát kapunk. A kondícionálás és a mintafelvitel
között ügyeltem arra, hogy a töltet ne száradhasson ki.
A szárítási kísérletnél két párhuzamos MISPE oszlopon a vákuumkáddal elérhet
maximális vákuum (-30 kPa) segítzségével áramoltattam át a labor leveg jét (kb. 25-27
o

C), majd a két tömegmérés sorozat átlagát ábrázoltam.

A C-18-as lemez és a MIP kapcsolásával az extrakció lépéseit a 13. ábra mutatja.
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a C-18 lemez kondícionálása
5 ml metanol
5 ml víz

Mintafelvitel
500 ml vízminta

Szárítás
leveg átszívással

C-18 diszk

a MISPE oszlop kondícionálása
3 ml metanol
3 ml diklórmetán
MIP

Átvitel a diszkr l a MISPE oszlopra és
szeletív mosás 30 ml diklórmetánnal

Eluálás a MISPE oszlopról
3 ml metanol

13. ábra: Kapcsolt extrakció (a jobb oldalon az átviteli lépésnél használt elrendezés látható)

3.1.5. Vízminták analízise
A mintael készítés alkalmazhatóságát csapvíz és patakvíz mátrixokban elvégzett
próbák után a Dunából vett (Gellért tér, nem a sodorvonalból, hanem a partról) vízminták
analízisével demonstráltam. 500 ml Dunavízhez 250 ng-ot adtam mind a négy vizsgált
triazinból (ered

koncentráció komponensenként: 0.5 µg/L). A mintát a kapcsolt

módszerrel el készítettem, majd a 3.2.1 fejezetben leírtak szerint mértem.
3.2. Eredmények

A szilárd fázisú extrakciós mintael készítési módszerek függenek a minta típusától
(mennyiség,

halmazállapot,

stb.) és a

mérni

kívánt

komponens(ek) mintabéli

koncentrációjától, a mátrixkomponensek min ségét l és koncentrációjától és az analitikai
módszert l. Minden esetben szükséges optimális mintafelvitelt, a minta tisztítására
alkalmas közeget (oldószer, pH) és leoldásra alkalmas oldószert találni. A környezeti
vízminták sokféle lebeg és oldott szennyez dést tartalmaznak és a környezetvédelmi
határértékek alacsonyak ezért a meghatározási határ eléréséhez általában nagyobb
mennyiség mintát szükséges feldolgozni (kivétel a tömegspektrometriás mérés), lehet leg
rövid id alatt. Ezeknek a feltételeknek tesz eleget a szilárd fázisú extrakció lemezes
változata. A mi esetünkben ezt a gyors, de sokféle (t.i. a legtöbb hidrofób) komponenst
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megköt

módszert kombináltuk egy nagy szelektivitású molekuláris lenyomatos

szorbensen végrehajtott szilárd fázisú extrakcióval (MISPE).
3.2.1. Az acetonitril víztartalmának hatása a szelektivitásra és a visszanyerésre
El zetes kísérletekben tapasztaltuk, hogy a MIP-re vizes közegb l felvitt mintát
oldószerrel (acetonitril, kloroform, izopropanol, toluol vagy diklórmetán) eluálva a
mérések szórása rendkívül nagy volt. Az irodalomból ismert, hogy a terbutilazinra
szelektív polimer a templát molekulát H-hidas kötésekkel köti. Ezek a kölcsönhatások víz
jelenlétében nem tudnak m ködni. Ezért megvizsgáltam, hogy a vizet szárítással milyen
mértékig lehet a MISPE töltetr l eltávolítani és megállapítottam, hogy a szárításhoz
legalább 30 percig szükséges a leveg t a tölteten átáramoltatni. A száradási folyamatot

maradék vízmennyiség a tölteten
(mg)

tömegméréssel követve az alábbi görbét kaptam (14. ábra).
80
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0
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14. ábra: MISPE oszlop száradási görbéje

A száradási görbéb l jól látható, hogy a mintael készítés idejét jelent sen
megnövelné az SPE oszlop szárításához szükséges id , ezért más megoldást kellett
választanom.
Mivel az acetonitril poláris, de nem H-híd képz – így elvileg jó szelektív elúciós oldószer
lehetne – ezért el ször megvizsgáltam, hogy az acetonitril víztartalma milyen hatást
gyakorol a visszatartásra és a szelektivitásra. A kísérletekben a második MISPE eljárást
(12. ábra: MISPE eljárások) alkalmaztam és különböz víztartalmú acetonitrillel mostam a
tölteteket. A mérésekhez 3 párhuzamos MISPE oszlopot használtam.
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15. ábra: Az acetonitril víztartalmának hatása

A 15. ábra mutatja az eredményeket 0, 2, 10 és 50 %-os víztartalomnál. Vízmentes
acetonitrilben a terbutilazin és az atrazin kötve marad 2 ml-ig, míg az ametrin és prometrin
már 1-2 ml között eluálódik. Ez az eredmény megfelelt az el zetes ellen rzés során, HPLC
oszlopba töltött MIP-pel és acetonitril eluenssel tapasztalt elúciós sorrendnek (mérte:
Francesca Lanza). 2% vizet tartalmazó acetonitrilben már a töltet terbutilazin visszatartó
képessége is csak 1 ml, a többi komponensre pedig még kevesebb. 10% víztartalomnál a
polimer visszatartása és a komponensek közötti különbség is szinte elt nik. Ha a víz
acetonitril arányt 1:1-re növeltem, újból szelektív visszatartást figyelhettem meg a
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terbutilazinra, ebben az esetben viszont a többi komponens visszatartása nem, vagy csak
alig javult. A NIP-en a triazin komponensek egyáltalán nem köt dtek 10 % víztartalomig.
Az eredmények azt mutatják, hogy kis mennyiség víz jelenléte is nagymértékben
rontja a terbutilazin visszatartását a mosási lépésben és a mosás szelektivitását is. Ez
magyarázhatja a nem teljesen vízmentesre szárított MISPE oszlopoknál tapasztalt
reprodukciós problémákat.
A mérésekb l arra a következtetésre jutottam, hogy acetonitrilben olyan
kölcsönhatások vezérlik a visszatartást, melyek hasonlóképpen tudnak m ködni a
terbutilazin és az atrazin esetén, míg vizes közegben ezek a kölcsönhatások átalakulnak
ugyancsak szelektív, de csak a terbutilazinra jellemz köt déssé. Ez utóbbi megfigyelés
azért érdekes, mert a terbutilazin és az atrazin közti szerkezeti különbség csupán abban áll,
hogy az egyik oldallánc t-butil az izopropil helyett.
3.2.2. Szelektivitás vizsgálata különböz szerves oldószerekkel
Az SPE módszer fejlesztésének egyik lépése olyan szelektív „mosó” oldószer
keresése, amely minél több zavaró komponenst eluál, anélkül hogy a mérend
komponens(ek)ben veszteséget okozna. Az imprinteléssel keletkezett köt helyen
feltehet en abban az oldószerben a leger sebb a templát molekula köt dése, amelyik az
imprintelés közege volt. Egyrészt az imprintelést olyan közegben végzik – ha az
oldhatósági viszonyok ezt megengedik – ami nem zavarja a templát-monomer komplexek
létrejöttét, másrészt egy adott oldószerben kialakult polimer pórusai egy másik oldószerben
összehúzódhatnak vagy kitágulhatnak gátolva ezzel a bejutást vagy rontva az
alakszelektivitást. Az itt leírt esetben az imprinteléshez toluolt használtak oldószerként. A
toluol apoláros, H-híd képzésre nem alkalmas, ezért nem zavarja a templát és a polimer
közötti kölcsönhatásokat. A vizsgált oldószerek relatív permittivitása és H-híd képzési
paramétere (Hydrogen Bond Parameter:HBP) [65] a 2. táblázatban látható.
A HBP az adott oldószer H-híd kötésre kifejtett torzító hatását jelenti. A számérték
minél nagyobb annál inkább képes az adott oldószer H-híd képzésére. A HBP paramétert
EtOD OD infravörös sávjának (νmax) az adott oldószerben mérhet eltolódásával adják
meg az izo-oktánhoz viszonyítva. A deuterált etanol koncentrációja az oldószerben 0.1 M.

HBP =

ν max,izo −oktán − ν max,oldószer
10
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2. táblázat: Oldószerek relatív permittivitása és H-híd képzési paramétere

A MISPE oszlopról a terbutilazin elúcióját acetonitril, etil-acetát és izobutil-metilketon oldószerekkel a 16. ábra mutatja. Megfigyelhet , hogy a terbutilazin legkés bb a 2.
ml oldószerrel már elkezdett eluálódni, így ezek az oldószerek nem feleltek meg a célnak.
Az ametrin és prometrin mindhárom oldószer esetén gyakorlatilag az els

1 ml-es

oldószerfrakcióval eluálódott.
Terbutilazin elúciója imprintelt polimerr l
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16. ábra: Terbutilazin elúciós profilja MISPE oszlopról különböz szerves oldószerekkel

A toluol és a diklórmetán esetén sokkal jobb visszatartást kaptunk, amint azt a 17.
ábra és a 18. ábra mutatja.
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17. ábra: Triazinok elúciós profilja MISPE és kontroll oszlopról toluol oldószerrel
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18. ábra: Triazinok elúciós profilja MISPE és kontroll oszlopról diklórmetánnal

39

A két ábrát összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy míg toluolos közegben a MIP-en
egyaránt visszatartódik a három triazin molekula, addig diklórmetánban jelent s
szelektivitás mutatkozik a terbutilazinra. Ezek után azt az oldószert választhatjuk, ami a
céljainknak jobban megfelel; ha a triazinok meghatározását t zzük ki célul, akkor a toluol
a megfelel

oldószer, melyben valószín leg más, általunk nem vizsgált triazinok is

mérhet ek, ha a MIP szelektivitását szeretnénk bizonyítani a templát molekulára, akkor
választhatjuk – ahogy én is tettem – a diklórmetánt.

Mivel a terbutilazinra 30 ml

diklórmetánnal még nem volt áttörés a MIP-en, ezért feltételeztem, hogy környezeti
vízminták mérésére – extrém nagy szennyezettség kivételével – a felhasznált MISPE
töltetmennyiség elegend .
A természetes vizek nagy mennyiségben tartalmaznak lebeg

anyagokat, olajos

szennyez ket stb., így közvetlen mintael készítésnél a MISPE oszlop eltöm dhet és a
felület nagymértékben elszennyez dhet. Ha a különböz

imprintelt polimerek már

kereskedelmi forgalomban kaphatóak lesznek és az áruk is kell en alacsony lesz, akkor
lehet majd nagyobb töltetmennyiséggel és mindig új oszlopokkal dolgozni, ahogy ez a
szilárd fázisú extrakciós gyakorlatban megszokott, mi azonban mindig regeneráltuk a
töltetet és próbáltunk olyan módot találni, hogy az sokszor felhasználható legyen. Ez az
igény vezetett a kombinált C-18 lemezes-MISPE eljárás kidolgozásához. Még egy érv szólt
a C-18-as lemezzel való kapcsolás mellett, mégpedig a mintael készítés gyorsasága. A
lemezen néhány perc alatt nagy mennyiség vízmintát lehet átáramoltatni, ami a MISPE
oszlopon nem lehetséges.
Az általunk használt Supelco gyártmányú C-18 lemez útmutatója [120] és az EPA
által kidolgozott módszer [121] szerint a diklórmetán alkalmas a triazinok leoldására, ezért
megvizsgáltuk a triazinok elúcióját diklórmetánnal vizes mintafelvitel után (19. ábra). Az
ábrán látható, hogy 30 ml diklórmetán elegend a triazinok átvitelére a lemezr l a MISPE
oszlopra és ott még nem okoz áttörést. Kipróbáltuk a diklórmetán-hexán (9:1) elegyet és
etilacetátot is, de ezek nem bizonyultak használhatónak.
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19. ábra: Triazinok elúciója a C-18 lemezr l diklórmetánnal

A módszer alkalmazhatóságát el ször triazinokkal adott koncentrációban szennyezett
csapvíz, majd patakvíz segítségével ellen riztem és végül a Dunából vett vízminta kapcsolt
technikával

és

csak

lemezzel

történ

mintael készítésének

összehasonlításával

bizonyítottam.
A 20. ábrán bemutatott kromatogramokból jól látható, hogy a kapcsolt
mintael készítés az általunk vizsgált komponensekre és „tisztább” kromatogramot
eredményez (b), mint a csak C-18 lemezzel történ mintael készítés (c), ugyanakkor mivel
a szelektivitás bizonyítása volt a célunk ezért csak az atrazinra és a terbutilazinra ad
megfelel visszanyerést (v.ö. a és b kromatogramok csúcsnagyságát). A C-18 lemezen
történt mintael készítés nagyjából megfelel az EPA és a Supelco ajánlásának, csak
ezekben a meghatározás gázkromatográfiával történik.
A b kromatogram elején és a komponensek között megfigyelhetünk néhány csúcsot,
melyeket a kapcsolt mintael készítés nem távolít el, ezeket nem azonosítottuk, de
feltehet en triazin típusú vagy ahhoz hasonló molekulák. A visszanyerés (n=4)
terbutilazinra 70 % (RSD=16%), atrazinra 76 % (RSD=6%), ametrinre 45% (RSD=14%)
és prometrinre 38% (RSD=25%) volt. Az addícionált Dunavíz mintákban általában nem
kaptam csúcsot a vizsgált komponensek retenciós idejeinél, de egyes esetekben az atrazin
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és az ametrin helyén kis csúcs volt mérhet , mely azonban legfeljebb 25 ng/ml atrazinnal
illetve ametrinnel volt egyenérték .
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20. ábra: a) 500 ng/ml triazin koncentrációjú standard oldat kromatogramja: 1. atrazin (tR=5.08), 2.
ametrin (tR=7.03), 3. terbutilazin (tR=7.55), 4. prometrin (tR=10.06) b) 500 ng/ml koncentrációjúra
adalékolt Dunavíz minta C-18-lemez-MISPE mintael készítéssel c) 500 ng/ml koncentrációjúra
adalékolt Dunavíz minta C-18-lemezen történt mintael készítéssel
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4. Fenitoinnal imprintelt és kontroll polimerek vizsgálata
4.1. Kísérleti rész

4.1.1. Felhasznált anyagok
A méréseknél használt fenitoin (5,5-difenil-hidantoin), hidroxi-fenitoin (5-fenil-5-phidroxifenil-hidantoin), metil-fenitoin (5-p-metilfenil-5-fenil-hidantoin), dimetil-hidantoin
(5,5-dimetil-hidantoin), difenil-metán, hidantoin, S-(-)-1,1-difenil-propándiol SigmaAldrich termékek voltak. A fenobarbitál és barbitál gyógyszerkönyvi min ség (Ph.Hg.
VII.) volt. A barbitursavat (a.t.) a Reanaltól (Budapest, Magyarország) vásároltuk. A
felsorolt molekulák szerkezeti képletei a 4.2.2 fejezetben találhatók. A HPLC min ség
oldószerek, víz és puffer származása megegyezik a 3.1.1 fejezetben leírtakkal.

4.1.2. Alkalmazott eszközök és mér m szerek
Az 1.5 ml-es Eppendorf csöveket a Spektrum 3D-t l vásároltuk. A kromatográfiás
méréseket

különböz

oszlopokkal

és

eluensekkel

egy

Perkin

Elmer

200-as

folyadékkromatográffal végeztük (PE 200, Perkin Elmer, Foster City, USA), mely egy
automata és termosztálható mintater

injektorból, egy bináris pumpából, egy oszlop

termosztátból és egy változtatható hullámhosszú – a mérési hullámhossz mindenesetben
240 nm volt – UV-VIS detektorból állt. A készülékegységek vezérlését és az adatok
gy jtését számítógép végezte a Turbochrom (6.1.2.0.1:D19) szoftver segítségével.

4.1.3. Fenitoinra imprintelt polimer szintézise és tisztítása
A fenitoinra imprintelt polimert Bereczki Andrea készítette a [64] cikkben leírtak
szerint, a polimer összetétele a következ volt:

Fenitoin
2 mmol

Metakrilamid

EDMA

AcN/THF

AIBN

8 mmol

40 mmol

8.32/2.88 ml

100 mg

3. táblázat: A fenitoinra szelektív polimer összetétele

A fenitoinra imprintelt tömbpolimerb l összetörés és szitálás el tt metanol-ecetsavas
Soxhlet extrakcióval kellett a templátot eltávolítani, ami nem sikerült tökéletesen, ezért a
kés bbiekben az egyes mérések el tt még a polimert mostam, a mérés körülményeinek
megfelel oldószerrel (metanol vagy acetonitril) és egy el zetes méréssel a kioldódás
mértékét meghatároztam.
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4.1.4. Fenitoinra imprintelt polimer N2-adszorpciós vizsgálata
A mosott és szárított tömbpolimer szemcsék fajlagos felületét és pórustérfogatát
nitrogén adszorpcióval határozta meg a BME Fizikai Kémia Tanszéken Dr. László
Krisztina. A mérés a bemért minta vákuumban (kb. 10-5 Hgmm) történ leszívatása után 77
K-en nagytisztaságú N2 gázzal történt, Autosorb-1 (Quantachrome, USA) készülékkel.
Az automatizált berendezés a statikus volumetrikus elven m ködik, számítógépes
vezérléssel és kiértékelési lehet séggel. Alsó méréshatára 0,05 m2/g.
Összehasonlítás céljából az EKA Chemicals-tól (Svédország) ajándékba kapott
Kromasil típusú C4 módosított szilikagél (átlagos szemcseméret 13 µm, átlagos
pórusátmér 200 Å) HPLC töltet adatait is megmérettük.

4.1.5. Fenitoinra imprintelt polimer elúciós kromatográfiás jellemzése
A

különböz

komponensek

retenciós

idejének

meghatározásához

minden

komponensb l, külön-külön 1 mM-os oldatot készítettem acetonitrilben, majd ezekb l az
oldatokból 1 ml/min térfogatáram mellett, szobah mérsékleten 20 µl-t injektáltam a 125 x
4 mm-es imprintelt illetve kontroll polimer szemcsékkel (25-36 µm) töltött oszlopokra. A
holtid t (t0) aceton injektálásával mértem. A méréshez a 4.1.2-ben leírt készüléket
használtam. A retenciós tényez t az adott komponens retenciós idejéb l (csúcsmaximum
helye) és a t0-ból számítottam: k’=(tR-t0)/t0. A lenyomatképzési faktort (IF) az imprintelt és
a kontroll polimeren mért retenciós tényez k hányadosaként határoztam meg:
IF=k’MIP/k’kontroll.

4.1.6. A víz hatásának vizsgálata a MIP szelektivitására
Elúciós kromatográfiás módban meghatároztam a víz hatását a visszatartásra és
szelektivitásra. A méréshez a fenitoinnal imprintelt polimerrel megtöltöttem egy 20 x 4
mm-es acél el tétoszlopot. A polimer töltet mennyisége 116.1 mg volt. Az oszlopon 1
ml/min sebességel áramoltattam az eluenst (acetonitril és 0, 2, 10, 25, 50, 75, 90 % víz) és
ebbe injektáltam 20 µl 1 mM-os oldatokat (aceton, fenitoin, fenobarbitál, barbitál, atrazin,
ametrin, difenilmetán, hidantoin) melyeket az adott eluensben készítettem el. A mérést a
Perkin Elmer HPLC készülékkel végeztem, a detektálás 240 nm-en történt. Retenciós
id nek itt az elúciós csúcs súlypontját vettem és ebb l számítottam a megfelel retenciós
tényez értékeket.
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4.2. Eredmények

4.2.1. Fenitoinra imprintelt tömbpolimer N2-adszorpciós izotermája
Az adszorpciós izotermát egy összehasonlító szilikagél mintára is megmérettük,
hogy a kapott felület és pórusméret adatokat egy kereskedelemben kapható HPLC töltettel
(Kromasil C4, szemcseméret:13µm, átlagos pórusméret: 200 Å) összevethessük. Az
eredményeket a 4. táblázat mutatja.
Kromasil1

MIP2

NIP3

BET felület (m2/g)

168

440

526

Teljes pórustérfogat (cm3/g)

0.82

0.83

1.02

Átlagos pórusátmér (Å)

194

75

78

4. táblázat: Nitrogén adszorpciós mérések eredményei (1 Kromasil HPLC töltet, 2 a 4.1.3. pontban leírt
MIP, a 21-22. ábrákon MAAM Thermal a jele,

3

a 4.1.3. pontban leírt NIP, a 21-22. ábrákon Blank

MAAM Thermal a jele)

Az adatokat összehasonlítva egyrészt megfigyelhet , hogy a MIP és NIP
tömbpolimerek szemcséinek a fajlagos felülete körülbelül háromszorosa a Kromasil
töltetének. A nagyobb fajlagos felület több kisebb pórusban keletkezett, az átlagos
pórusátmér a tömbpolimereknél 75 és 78 Å. A több kisebb pórus gátolhatja a molekulák
deszorpcióját gáz és folyadékfázisban egyaránt, ezt bizonyítja az adszorpciós izotermán
(21. ábra) látható hiszterézis hurok.
A MIP és NIP közötti fajlagos felületbeni nagy különbség alapján azt várhatnánk,
hogy ez a különbség tükröz dni fog az adszorpciós adatokban is, de sem az adszorpciós
izotermákon sem az elúciós mérések alkalmával nem figyeltünk meg erre utaló jelet.
A pórusméret eloszlása a 22. ábrán látható tartományban az imprintelt és a kontroll
polimereken nagyon hasonlóan alakult, a templát molekula jelenléte a polimerizációs
elegyben csak kismértékben csökkentette a 20-60 Å nagyságú pórusok mennyiségét és az
átlagos pórusátmér t.
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21. ábra: Nitrogén adszorpciós izoterma MIP és NIP, 77K
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22. ábra: MIP és NIP pórusméreteloszlás DFT alapján

4.2.2. Szelektivitás és molekulaszerkezet összefüggése
Az imprintelés alapelképzelése szerint a MIP el állításakor a templát molekulára
szelektív, annak alakját és funkciós csoportjait pontosan leképez nanoméret „ketrec” jön
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létre. Csakhogy, ha a molekulát bezárjuk egy ilyen szelektív ketrecbe, akkor nem fogjuk
tudni eltávolítani a kész polimerb l. Tehát a köt helyek bizonyos mértékig nyitottak kell,
hogy legyenek, a polimer vagy a pórusok falán kell létrejönniük. A pontos méretbeli
egyezés a nagyobb molekulák számára elérhetetlenné tenné a köt helyeket, míg az
ugyanazon funkciós csoportokat tartalmazó, de a templátnál kisebb molekulák köt dése
közel egyez

kellene, hogy legyen a templátéval. A köt helyek affinitásának és

szelektivitásának feltérképezésére elúciós kromatográfiát használtam.
Az elúciós kromatográfiás mérések nagy el nye, hogy a polimer tisztítása, szitálása
és oszlopba töltése után egyszer

injektálásokkal, rövid id

alatt ad kvalitatív

eredményeket. A köt helyek jobb megismerése céljából sokféle komponenst választottunk
teszmolekulának, melyekkel a kölcsönhatások és a sztérikus hatások becsülhet k.
Az általunk tanulmányozott komponensek négy csoportba sorolhatók:
− a fenitoinnal rokon szerkezet - egy hidroxil vagy egy metil csoporttal nagyobb

molekulák (a hidroxi-fenitoin a fenitoin f metabolitja),
− a fenitoin és hidroxi-fenitoin egy szerkezeti részét tartalmazó, nála kisebb molekulák

– difenilmetán, dimetil-hidantoin, hidantoin, fenol és difenil-propándiol,
− a fenitoinnal rokon farmakológiai hatású vegyületek– fenobarbitál, barbitál,

barbitursav,
− szerkezetileg a fenitointól különböz , de hasonló hidrofóbicitású molekulák– atrazin,

ametrin.
A felsorolt molekulák szerkezeti képleteit a 23. ábra mutatja.
A MIP-ek jellemzésére kétféle szelektivitást mutató adat használatos. A tényleges
kromatográfiás szelektivitást (α=k’templát/k’x) els sorban a királis imprintelésnél használják,
ahol az imprinteléssel kialakított királis köt hely szelektivitását a templát enantiomer
párjának visszatartásaihoz hasonlítják. A kromatográfiás szelektivitás hasznos adat továbbá
kromatográfiás elválasztások vagy SPE módszerek tervezésénél.
Az imprintelés jóságát az imprintelési faktorral szokták leírni, ami a templát
molekula retenciója a MIP-en a nem imprintelt (NIP) polimerhez viszonyítva
(IF=k’templát,MIP/k’templát,NIP).

47

H3C

NH

HO

NH

O

NH

NH

O
H3C

NH

Metil-fenitoin

NH

NH

O

H3C

Hidroxi-fenitoin

OH

O

NH

NH

O

O

Dimetil-hidantoin

Hidantoin

O

Fenol

O

O

NH

NH

NH

O

N
H

O

Barbitursav

N
H

O

O

Fenobarbitál

N
H

O

Barbitál

Cl

S
N

N
N
H

O

O

O

Fenitoin

O

NH

O

N

N
H

Ametrin

N

N
N
H

N

N
H

Atrazin

OH

OH
1,1-difenil-1,2-propándiol

Difenilmetán

23. ábra: A fenitoinra szelektív polimer tesztelésénél alkalmazott molekulák szerkezete

A különböz komponensekkel mért tR (csúcsmaximum helye) és számított k’ és
IF=k’MIP/k’NIP értékeket, valamint az irodalomban fellelhet

(kísérleti adatok illetve a

metil-fenitoin és az 1,1-difenil-1,2-propándiol esetén KowWin program [122] segítségével
számított értékek) hidrofóbicitási (log Pow: oktanol-víz megoszlási hányados) és
disszociációs (pKa) adatokat az 5. táblázat tartalmazza. Itt kell említenem, hogy az er sen
aszimmetrikus csúcsok miatt az irodalomban a csúcsmaximum helyett a kromatogram
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súlypontját is használják , mint jellemz retenciós adatot. A megállapítható tendenciák
azonban a súlypont használatával sem változnak.
MIP

Tesztkomponensek
Aceton
Fenitoin
Metil-fenitoin
Hidroxi-fenitoin
Hidantoin
Dimetil-hidantoin
Difenilmetán
Fenobarbitál
Barbitál
Barbitursav
Atrazin
Ametrin
Fenol
1,1-Difenil-1,2-propándiol

NIP

pKa

lg Pow

tR

k'

tR

k'

IF

8.33

2.47
2.71sz
1.7
-1.69
-0.48
3.14
1.47
0.65
-1.47
2.61
2.98
1.46
2.52sz

1.48
11.15
8.22
18.72
3.77
3.09
1.70
4.33
3.55
5.96
2.04
1.98
2.06
1.96

6.52
4.55
11.63
1.54
1.09
0.15
1.92
1.39
3.03
0.38
0.34
0.39
0.32

1.50
3.43
3.29
5.93
3.01
2.53
1.70
3.18
2.89
3.96
1.98
1.95
2.05
1.98

1.29
1.20
2.96
1.01
0.69
0.13
1.13
0.93
1.65
0.32
0.30
0.37
0.33

5.04
3.78
3.93
1.52
1.57
1.08
1.71
1.49
1.83
1.16
1.11
1.06
0.99

9.12
9.17
7.3
8.14
4.04
1.7
4.1

5. táblázat: HPLC teszteredmények fenitoinra szelektív és kontroll polimeren acetonitrilben (az alsó
index „sz” számított értéket jelent). 1 mM-os acetonitriles oldatokat injektáltam.

Az imprintelt és a kontroll polimerrel végzett mérések eredményeit összevetve (k’ és
IF értékek) elkülöníthet az imprintelés hatása a polimer váz adta (és így a NIP-nél is
jelentkez ) tulajdonságoktól. Az imprintelés hatására jó példa a hidroxi-fenitoin, melynek
visszatartása mindkét oszlopon a legnagyobb, de az imprintelési faktora jóval kisebb a
fenitoinénál.
A NIP-en mért retenciós adatokban megfigyelhet , hogy a metakrilamid típusú
polimer visszatartja az összes hidantoin és barbiturát komponenst, tehát ilyen típusú
polimerek feltehet en alkalmazhatóak SPE szorbensként imprintelés nélkül is e
vegyületcsoportok tagjainak megkötésére. Ez a megfigyelés felveti azt a lehet séget is,
hogy különféle monomerekb l imprintelés nélkül is érdemes lehet megkísérelni csoportszelektív polimer szorbensek el állítását.
A k’ értékek els

közelítésben termodinamikai és kinetikai tulajdonságok

összegz désével alakulnak ki. A termodinamikai részt tekintve a retenciót az oldószer, a
molekula és a köt helyek (szelektív köt helyek és a polimer felülete) kölcsönhatásai
szabják meg. Az IF érték számításánál az oldószer-minta és a minta-minta kölcsönhatások
– mivel ezek függetlenek a polimert l – kiesnek, így az IF érték a köt helyek
tulajdonságait (mennyiség és min ség) tükrözi. A nemszelektív köt helyeken való köt dés
létezik mindkét polimer esetén és a gyengén köt d komponensek MIP-en és NIP-en mért
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közel egyez retenciójából következtetve ezen köt helyek száma nagyjából egyezik a két
polimeren, noha a fajlagos felület adatok szerint a NIP-en nagyobb felület áll rendelkezésre
a kötések kialakításához. A két polimer (MIP és NIP) el állítása során az egyetlen eltérés a
templát jelenléte (a polimerizációs elegyben a templát 4 mólszázalékban volt jelen) vagy
hiánya, ezért várhatóan a két polimer fizikai tulajdonságaiban hasonlítani fog egymásra. A
mérések során a két oszlop mérete is megegyezik, így az imprintelési faktor különbségei
valóban az imprintelés hatását mutatják és így közelebb visznek az imprintel dés
folyamatának megértéséhez. Az 5. táblázatban a fenitointól eltér

szerkezet

atrazin,

ametrin és az aceton retenciós id ket tekintve látható, hogy a két oszlop közötti különbség
nem jelent s, így az IF értékben 0.2-0.3 nagyságrend eltérésnek már kémiai jelentése van.
A polimer jellemzése szempontjából legfontosabb a fenitoin IF értéke, ami mutatja
az imprinteléssel kialakított köt helyek jóságát és összevethet más molekulák irodalmi
adataival, illetve új szintéziseknél ebb l következtethetünk a lenyomatképzés és a
polimerizáció reprodukálhatóságára. Az IF mérés hosszú id utáni megismétlésével (6.
táblázat) a polimer kémiai és fizikai ellenállóságáról kapunk információt.
k`NIP k`MIP
2000. Jún. 1.37 7.26
2001. Szept. 1.37 6.12
2002. Dec. 1.34 6.35
2003. Jan
1.29 6.52

IF
5.31
4.46
4.74
5.04

6. táblázat: A MIP és NIP polimerrel töltött HPLC oszlopon mért visszatartás változása az id ben

A fenitoin molekula két „részre” bontható, melyek kémiailag eltér karakter ek és
így teljesen eltér en viselkednek. A nagy méret difenilmetán jóval gyengébben köt dik,
mind a kontroll mind az imprintelt polimeren mint a hidantoin. Ez arra utal, hogy a fenitoin
is a hidantoin gy r n keresztül kapcsolódik a polimerhez és a difenilmetán „rész”
kölcsönhatása a polimerrel acetonitrilben elhanyagolható. A hidantoin és a fenitoin
retenciója a NIP-en csak kevéssé különbözik, ez a különbség betudható a szolvatációs
eltérésnek és a H-híd képzési hajlamban való különbségnek. Azonban a hidantoin IF értéke
jóval kisebb a fenitoinénál, ami arra utal, hogy a két fenil csoportnak mégis van szerepe az
imprintelésben, és ez valószín leg sztérikus. A fenitoin molekulában a hidantoin és fenil
csoportok térszerkezete rögzített (lásd 24. ábra). E stabil szerkezet körül alakul ki az
imprintelés folyamán a polimer térbeli szerkezete.
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24. ábra: A fenitoin molekula térszerkezete és heteroatomjai

A templátnál nagyobb méret metil- és hidroxi-fenitoin molekulák kisebb IF értéke
is ezt támasztja alá. Ha az imprintelés folyamán a fenitoin molekula méretének, alakjának
és funkciós csoportjainak megfelel

3 dimenziós („ketrecszer ”) köt hely jönne létre,

akkor a fenitoin IF értéke entrópia okok miatt kisebb kellene, hogy legyen, mint a
hidantoiné.
A polimerizációs elegyben a fenitoin funkciós csoportjai több (maximum 4) H-hidas
kötést létesítenek metakrilamid molekulákkal. Ezek a kötések er s térbeni irányítottságot
is jelentenek a templát és a monomerek között, nemcsak a funkciós csoportok közötti
távolság, hanem azok iránya is rögzül, amikor a keresztköt k miatt megszilárdul a polimer.
Így a MIP felületén a templátnak megfelel

távolságban és irányban fognak állni a

funkciós csoportok, míg a kontroll polimeren ezek elrendez dése véletlenszer . A fenitoin
templát nagy méret fenil csoportjainak jelenléte megakadályozza, hogy a polimerizáció
során térbeli akadály kerüljön a fenitoin két fenil csoportja útjába. Ez akadálymentes
visszaköt dési lehet séget (legalább akkora szabad helyet) biztosít a fenitoin molekula
számára. A metil- és hidroxi-fenitoin kisebb imprintelési faktora már azt jelenti, hogy a
metil illetve hidroxi csoport miatt ezek a molekulák már nem minden köt helyhez tudnak a
megfelel irányból hozzáférni.
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25. ábra: A MIP felületén (szürke) adszorbeált templát molekula (fehér) sematikus modellje. A fehér
nyilak szimbolizálják az irányított H-hidas kötéseket, a fehér szaggatott vonal köti össze a specifikusan
kötött molekularészt (A) a nagy térkitöltés , de nem köt d résszel (B). Az összeköt rész hossza és
flexibilitása egyaránt fontos lehet az imprintelésnél. A NIP polimer esetén a köt helyek (csoportok)
iránya és távolsága az optimálistól eltérhet és a B rész helyét a növekv polimer lánc elfoglalhatja, így
a köt dés sokkal gyengébb, vagy nem is lehetséges.

4.2.3. A víz hatása a retencióra és a szelektivitásra
A terbutilazinra imprintelt polimerekhez hasonlóan a fenitoinra imprintelt polimernél
is vizsgáltam a víz hatását a retencióra és a szelektivitásra néhány választott komponenssel.
Ebben az esetben azonban elúciós kromatográfiás módszert választottam, mivel ilymódon
több mérést volt lehetséges elvégezni rövidebb id alatt.
A 26. ábrán megfigyelhet , hogy a visszatartás a közepes megoszlási hányadosú
anyagokra 10-20 %-os víztartalomnál minimumon megy keresztül, majd a víztartalom
növelésével újra n ni kezd. 90 % víztartalomnál a retenciós sorrend a fenitoin kivételével a
hidrofóbitási sorrendnek megfelel . Érdekes és fontos, hogy kismérték szelektivitás még
itt is megfigyelhet a templát fenitoin molekulára, ami valószín leg difenil csoportjának
köszönhet . Ez az eredmény összhangban van a triazinokkal mért hasonló hatással, bár
abban az esetben csak 50 % víztartalomig végeztünk vizsgálatokat és a komponensek
között jóval kisebb volt a hidrofóbitásbeli különbség.
A vizsgált molekulák közül kett nek van a többit l jelent sen eltér logPow értéke és ennek
megfelel en ezek jelent sen eltér en is viselkednek. A difenilmetán, mint er sen apoláros
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komponens alig köt dik az oszlopon tiszta acetonitril eluensben, míg a víztartalom
növelésével a retenciója gyorsan növekszik és 25 % víztartalomnál már a legmagasabb a
vizsgált komponensek között. Az er sen poláros hidantoin viselkedése ennek pont az
ellenkez je.
lg k'w

fenitoin (2,47)

2,0

fenobarbitál (1,47)
barbitál (0,65)

1,6

atrazin (2,61)
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26. ábra: Mért komponensek retenciós tényez inek logaritmusa az acetonitril eluens víztartalmának
függvényében a fenitoin MIP oszlopon. A vegyületek nevei mellett az oktanol-víz megoszlási hányados
logaritmusát (logPow) tüntettem fel.
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5. Az adszorpciós izoterma szerepe a kromatográfiás és a
homológ kompetitív assay alkalmazások esetén
A nem kovalens kölcsönhatáson alapuló imprintelt polimerek adszorpciós
izotermáját

batch

adszorpcióval,

homológ

kompetitív

assay-el,

vagy

frontális

kromatográfiával határozzák meg. A lenyomatképzéssel kialakított köt helyek a monomer
felesleg és a több kötési pont miatt széles koncentráció tartományban vizsgálva mindig
heterogének. A heterogenitást a mért adszorpciós izoterma és a frontális vagy elúciós
kromatogram alakja is mutatja. A MIP izotermák általában monoton növekv görbék,
melyeknek a meredeksége folytonosan csökken és melyeken nincsenek jellegzetes, vagy
kiugró pontok. Néhány MIP izotermáján keresztül, melyek részben saját, részben irodalmi
adatok, szeretném bemutatni az izotermák kiértékelésének menetét és az izoterma
modellek felállításának nehézségeit,

valamint

az izoterma alakjából

következ

felhasználási problémákat és el nyöket.
Az izoterma meghatározások a MIP-ek esetében általában csak a templát
molekulával történnek. Több komponens külön-külön, illetve együttes hatását csak a
felhasználáshoz közeli módokon (SPE, kompetitív assay) vizsgálták. Az együttes
adszorpciós izoterma vizsgálatához kidolgoztam az alább ismertetésre kerül módosított
batch adszorpciós eljárást, melynek segítségével el re kijelölt koncentrációknál mérhet a
templát és zavaró komponens közös adszorpciója még kis köt dés esetén is.
5.1. Kísérleti rész

5.1.1. Az elúciós csúcs alakjának változása a h mérséklet és az injektált mennyiség
függvényében
125 x 4 mm-es imprintelt polimer szemcsékkel (25-36 µm) töltött oszlopra 1 ml/min
acetonitril eluensáramban injektáltam 1 mM koncentrációjú fenitoin oldatot. A mérést
el ször szobah mérsékleten végeztem, majd az oszlopot oszloptermosztátba (Perkin Elmer
Series 200 Column Oven, ±1oC h mérséklet tartás 30 oC és 90 oC között) helyeztem és
megismételtem az injektálást 40, 60, 80 oC -os oszloph mérsékleten. A mérésnél a 4.1.2ben leírt készüléket használtam.
A koncentráció függés mérésénél szobah mérsékleten 20, 10, 5, 2, 1 mM-os fenitoin
oldatokat injektáltam acetonitril eluensben.
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5.1.2. Batch adszorpciós kinetika
A fenitoin adszorpciójának kinetikáját batch adszorpciós módszerrel mértem. 1 ml
0.01 M-os acetonitriles fenitoin oldatot mértem Eppendorf cs ben lév 50.0 mg légszáraz
imprintelt polimerre. Adott id pontokban 50 µl mintát vettem a felülúszóból majd
injektálás (10 µl) és HPLC mérés (PE 200) után a kapott csúcsterületeket hasonlítottam a
kiindulási oldattal mért csúcsterülethez. Az eluens ebben az esetben 55 % acetonitril és 45
% foszfát puffer (0.01 M, pH 4.8) elegye volt, az áramlási sebesség 450 µl/min, az
analitikai oszlop Purospher RP-18 e.c. (5 µm, 3 x 125 mm, Merck). Kétféle, egy hosszabb
(24 h) és egy rövidebb(12 min) id tartamú mérést végeztem, a pontos mintavételi id ket
stopper órával mértem, majd a két mérés eredményeit egy diagramban kombináltam.

5.1.3. Atrazin batch adszorpciójának mérése fenitoinra imprintelt polimeren
hagyományos módon
Hagyományos batch adszorpciós módban mértem az atrazin adszorpciós izotermáját
a fenitoinra imprintelt polimeren. 50.0 mg száraz MIP-et vagy NIP-et és 300 µl ismert
koncentrációjú acetonitriles atrazin oldatot mértem egy Eppendorf cs be, majd 25oC-on
állni hagytam egy éjszakát. Az egyensúly beállása után oldatban maradt atrazin
koncentrációját centrifugálás után HPLC módszerrel a felülúszóból 10 µl-t injektálva
határoztam meg. Az eluens ebben az esetben 55 % acetonitril és 45 % foszfát puffer (0.01
M, pH 4.8) elegye volt, az áramlási sebesség 450 µl/min, az analitikai oszlop Purospher
RP-18 e.c. (5 µm, 3 x 125 mm, Merck). A mérés Perkin Elmer 200-as
folyadékkromatográfon történt UV detektálással.

5.1.4. Módosított batch adszorpciós izoterma mérés 2 komponenssel
50.0 mg légszáraz imprintelt és kontroll polimert mértem Eppendorf csövekbe
(mpolimer). Minden pontot két vagy három párhuzamos méréssel határoztam meg. A
polimerekre rámértem 800 µl fenitoint és atrazint tartalmazó acetonitriles oldatot (c0). Az
egyensúly szobah mérsékleten (25 ±1 oC) történ nagyjábóli beállta után (minimum 3 óra)
a felülúszót friss eredeti koncentrációjú oldatra cseréltem, majd újra megvártam az
egyensúly

beálltát.

Az

oldat

cserélgetését

addig

végeztem,

míg

az

eredeti

oldatkoncentrációval beállt a teljes egyensúly, vagyis a felülúszó lecserélése után az
oldatkoncentráció már nem változott (a felülúszó koncentrációja állandó és egyenl az
eredeti oldatkoncentrációval, ceq=c0). Ezután a polimer szemcséket centrifugálással
ülepítettem (micro-centrifuge 320a, Lengyelo.) és a felülúszót óvatosan eltávolítottam. Az
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Eppendorf cs ben maradt oldat (polimer szemcsék között és a pórusokban) mennyiségét
tömegméréssel határoztam meg (mteljes). A kezdeti bemérésb l tudtam az Eppendorf cs és
a száraz polimer együttes súlyát. Ezt a száraz súlyt levonva a mért mteljes-b l megkaptam a
maradék oldat tömegét. Az acetonitril s r ségét felhasnálva ezt átszámítottam térfogatra. A
koncentráció ismert (egyezik az eredeti oldatkoncentrációval) így az oldat fázisban lév
komponensek anyagmennyisége számítható (nmaradék). Az Eppendof cs ben lév
komponensek összmennyiségét teljes kimosással határoztam meg. El ször 2 % metanolt
tartalmazó acetonitrillel mostam (4 x 600 µl), majd tiszta acetonitrillel (4 x 600 µl). Azért
választottam az acetonitriles mosást, hogy ebben a lépésben a polimer pórusszerkezetét és
duzzadását

ne változtassam meg. A mosó frakciókat gy jtöttem, nitrogénáramban

bepároltam (TuroVap LV kémcs bepárló, Zymark, Hopkinton, USA) majd eluensben
visszaoldva

injektáltam

(10

µl)

a

Perkin

Elmer

folyadékkromatográfba.

A

meghatározáshoz 30% metanol-30% acetonitril-40% puffer (foszfát puffer, 0.01 M, pH
4.8) összetétel eluenst, 0.4 ml/min térfogatáramot, Purospher RP-18 e.c. (5 µm, 3 x 125
mm, Merck) oszlopot használtam. A csúcsokat 240 nm-en detektáltam. Ha a második
mosó frakció a teljes leoldott mennyiségnek még több mint 2 százalékát tartalmazta akkor
még további mosási lépés(ek) következtek. A leoldott komponensek anyagmennyiségét az
egyes mosási lépésekb l összeadtam (nkimosott), majd az egyensúlybeálláskor az oldat
fázisban maradt mennyiséget levonva kaptam a kötött mennyiségeket. (27. ábra)

m =mEppendorf cs +mpolimer
felülúszó: ceq=c0
szemcsék közötti és pórusokban lév oldat:
ceq=c0 , V=1/ρAcN•(mteljes-mszáraz), nmaradék=ceq •V
mpolimer=50 mg
q=(nkimosott-nmaradék)/mszáraz
27. ábra: A módosított batch adszorpció eredményének számítása

Ez a módszer alkalmas volt állandó 10-5 M–os fenitoin és két nagyságrendet változó10-510-3 M-os atrazin egyensúlyi koncentrációknál a kötött fenitoin és atrazin mennyiségek
meghatározására (cfenitoin, catrazin, qfenitoin, qatrazin).
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5.2. Eredmények

5.2.1. Izoterma illesztés
A fenitoinra szelektív MIP acetonitrilben felvett fenitoin adszorpciós izoterma
adataira biLangmuir, és Freundlich adszorpciós izoterma görbéket illesztettem Statistica
6.0 program segítségével [123-125]. A paraméterek kereséséhez a „nonlinear estimation”
funkciót használtam súlyozott legkisebb hibanégyzetes illesztéssel. A célfüggvények,
hibafüggvények és kapott paraméterek a 7. táblázatban vannak feltüntetve.
Izoterma modell

Hibafüggvény

egyenlete
biLangmuir
Freundlich

q=

a1 c
a c
+ 2
k d1 + c k d 2 + c

q = b cm

Paraméterek
a: g/mol

(q mért − q számított ) 2
2
q mért

kd:M

a1=7.708E-4 kd1=0.1483
a2=1.374E-6 kd2=9.885E-5
b=1.493E-3

m=0.7787

7. táblázat: Illesztett izoterma modellek

A hibafüggvény értéke biLangmuir illesztés esetén 0.152, Freundlich izoterma esetén
0.074 volt. A 28. ábra mutatja, hogy a kis koncentrációknál mindkét izoterma jó
illeszkedést mutat, míg a nagyobb koncentrációknal a Freundlich egyenlet jobban képes
követni az adszorpciós izoterma elhajlását. Az illesztett Freundlich izoterma heterogenitás
paramétere (n=1/m=1.28) jelent sen eltér 1-t l ami a köt helyek inhomogenitásának biztos
jele. A biLangmuir egyenlet paramétereit elvileg a köt helyek számával és az
affinitásukkal lehet összefüggésbe hozni, de B. Sellergren [45] és R.J. Umpleby [125]
vizsgálataikban folytonos és nem diszkrét köt hely energia eloszlásokat találtak, ezért a
köt helyek számát és affinitását ezekb l az adatokból csak nagyon pontatlanul lehet
becsülni.
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Illesztett izotermák
3.0E-05
mért
biLangmuir
Freundlich

2.5E-05

q (mol/g)

2.0E-05

1.5E-05

4.E-06
3.E-06

1.0E-05

2.E-06
1.E-06

5.0E-06

0.E+00
0

0.00025

0.0005

0.0E+00
0

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005
0.006
c (M)

28. ábra: Fenitoin adszorpciós izoterma (MIP-en, acetonitrilben) közelítése biLangmuir és Freundlich
izoterma egyenletekkel (a kis diagram az alacsony koncentrációjú tartományt mutatja)

5.2.2. Az izoterma alakjának hatása a kromatográfiában
A modern HPLC tölteteket analitikai elválasztások esetén az adszorpciós izoterma
lineáris szakaszában használják. Kis injektált koncentrációknál a megoszlási hányados és
így a k’ érték is állandó. Amikor a k’ érték a koncentráció növelésével csökkenni kezd, az
az oszlop túlterhelését jelzi. Az ilyen típusú nemlineáris izotermák az elúciós
kromatográfiában

meredek

felfutású

és

hosszan

elnyúló

lefutású

csúcsalakot

eredményeznek. A csúcs pontos alakjának leírását a véges tányérszám és az esetleges
kinetikai hatások tovább bonyolítják [72].
A MIP-eknél kapott izotermák a teljes kimért koncentráció tartományban csökken
meredekséget mutattak, ami a megoszlási hányados folytonos csökkenését jelzi. Ilyen
izoterma esetén a kromatográfiás görbe alakjának leírása elvileg még nehezebb és kis
koncentrációknál az izoterma kimérése is bonyolult. A MIP-ekre jellemz elnyúló elúciós
csúcs figyelhet meg a 29. ábrán.
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Aceton

Fenitoinra imprintelt polimerrel (25-36µm)
töltött oszlop (125 x 4 mm)
Acetonitril eluens, F=1 ml/min, λ=240 nm
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29. ábra: Tipikus MIP kromatogram (mérést lásd 4.1.5)

A nemlineáris izoterma alapján várható volt, hogy a retenció függeni fog az injektált
minta koncentrációjától, amint azt más MIP-ek esetére H.S. Andersson [126] be is mutatta.
Ezt a jelenséget mutatja az általunk használt fenitoin MIP-re a 30. ábra. A retenciós id
koncentráció függése miatt a k’ értékeknek a lineáris kromatográfiában szokásos
(megoszlási hányadossal arányos) értelmezése itt nem használható. Különböz anyagok
retenciója csak kvalitatíven vethet össze és ekkor is csak azonos koncentrációjú minták
injektálásával, ahogy ezt a 4.2.2 fejezetben tettük.
Az adszorpciós izoterma és az elúciós módban mérhet retenciós id k és csúcsalakok
közötti összefüggés komplex. Eddig csak Guiochon és munkatársai vizsgáltak egy MIP-et
ilyen szempontból [45]. Az

módszereik alkalmazására mi is kísérletet tettünk, azonban az

izotermából számított kromatogramok nem illeszkedtek jól a mért kromatogramokra.
Ennek egyik oka lehet, hogy egyenl re csak a biLangmuir izotermával próbálkoztunk,
mivel a számításhoz olyan modell szükséges ami kis koncentrációknál is véges
meredekséget ad. Ez a kérdés tehát további vizsgálatokat igényel.
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µV

1. 2E+0 5

20 mM

1. 0E+0 5

8. 0E+0 4
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30. ábra: A retenciós id koncentráció függése fenitoinra imprintelt polimerrel töltött HPLC oszlopon,
acetonitril eluensben

Az izotermával való számításnál elhanyagoltuk az adszorpció kinetikájának szerepét,
ami valószín leg egy lépéssel közelebb vinne a probléma megértéséhez és megoldásához.
A csúcsok aszimmetriája a mért h mérséklettartományban (27-80 oC) NIP-en jelent sen
(1.64-r l 0.93-ra) míg a MIP-en kevésbé (5.73-ról 5.11-re) javul a h mérséklet
növelésével. A kromatogramok (31. ábra) lefutását megfigyelve jól látható, hogy a tailing
megmarad a h mérséklet növelésével, ami azt bizonyítja, hogy a h mérséklet növelés
ugyan hatással van az adszorpciós-deszorpciós folyamatok sebességére, de az izoterma
alapvet alakját nem változtatja meg. Az izoterma dönt jelent ségét a csúcsszélesedésben
az is alátámasztja, hogy a NIP-en és MIP-en az átlagos pórusméret és a pórusméreteloszlás
nagyon hasonló, így a diffúzió és a köt helyekhez való eljutás sebessége közel azonos kell
legyen. Ezen felül míg a MIP-en mért izoterma elhajló, addig a NIP-en mért izoterma jóval
közelebb áll a lineárishoz, valószín leg ez a különbség tükröz dik a két oszlopon mért
csúcsalakban is.
Midezeknek sajnos az a következménye, hogy HPLC töltetként használható MIP-et
valószín leg nem tudunk úgy el állítani, hogy a technológiát javítva a kinetikai
viszonyokat javítjuk, hanem homogén köt hely-templát kölcsönhatásokat kellene
létrehoznunk.
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31. ábra: Fenitoin elúciós profilja MIP oszlopon acetonitrilben különböz oszloph mérsékletek esetén

T.P. O’Brien [44] és Y. Lu [54] munkái alapján a retenciós tényez
h mérsékletfüggését is vizsgáltuk. Érdekes megfigyelni a jó lineáris összefüggést lnk és
1/T között (32. ábra), ami a van’t Hoff egyenletnek felel meg: ln k '= −

lnk vs. 1/T

2,0
1,6

lnk'

1,2

∆H ∆S
+
+ ln φ
RT
R

lnkMIP
lnkNIP

0,8
0,4
0,0
-0,4
-0,8
0,0028

0,003

0,0032
1/T [1/K]

0,0034

32. ábra: A van’t Hoff összefüggés ábrázolása MIP-re és NIP-re
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5.2.3. Az izoterma alakjának hatása homológ kompetitív assay-ben
A kompetitív assay-ek m ködése a köt helyekért kialakuló versengésen alapszik. A
szilárd fázisban lév köt helyek esetén, amilyenek a MIP-eknél is vannak, egyensúlyi
átrendez dés játszódik le. Tegyük fel, hogy egy Eppendorf cs ben van m gramm MIP, V
ml oldat és n* mól tríciummal jelzett templát. Az n* mól teljes templátmennyiség
megoszlik a folyadék és a szilárd fázis között. Ha a rendszerhez hozzáadunk n mól
jelzetlen templátot a rendszer összesen n*+n mól mennyiség , kémiailag teljesen azonos
viselkedés templátot fog tartalmazni. A jelzett és jelzetlen templát megoszlása ennek
megfelel en egyez lesz a két fázis között, hiszen kémiailag gyakorlatilag ekvivalensek.
Ha a megoszlási hányados nem változik a koncentrációval, azaz az adszorpciós izoterma
origóba tartó egyenes, akkor mindkét fázisban állandó marad a jelzett templát mennyisége,
így nincs mérhet

jelváltozás. Ahhoz, hogy kompetitív módban mérhet

kapjunk a megoszlási hányados változása szükséges a jelenlév

jelváltozást

anyagmennyiség

változásának hatására, azaz az izoterma meredeksége kell változzon.
Egy tipikus assay kvantitatívan leírható az alábbiak szerint:
A teljes jelzett templát mennyiség (n*) megoszlik a szilárd (nb*, bound) és a
folyadék (nf*, free) fázisok között. A jelzetlen templát (n) ugyancsak megoszlik a két fázis
között (nb, nf), ráadásul ugyanolyan arányban, a kémiai azonosságuk miatt. A
folyadékfázisbéli egyensúlyi totál (azaz jelzett plusz jelzetlen) koncentrációt jelölje c (M),
a szilárd fázisban pedig q (mol/g). A kalibráló oldat vagy minta koncentrációja canal=n/V.
A számításokhoz az adszorpciós izoterma adott tartományban ismert kell legyen, de nem
szükséges sem reális adszorpciós modell felállítása sem az izoterma görbét matematikailag
leíró bármilyen közelít összefüggés. Az assay-ben közvetlenül mért mennyiség a jelzett
templát oldatbéli koncentrációja, nf*/V. Ebb l könnyen számítható nf*, nb*=n*-nf*, nb*/nf*
stb.
Rendelkezésünkre áll három kvantitatív összefüggés melyek segítségével az assay
kalibrációjából számítható az adszorpciós izoterma, vagy fordítva az izotermából adott n*,
V és m mellett számítható a kalibrációs görbe.
1. tömegmérleg: m q + cV = n * + n

2. izoterma pontok (c,q)

n *f
n *f
n*
3. a jelzés nem befolyásolja a megoszlást: *
=
=
n + n n *f + n f c V
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Az izoterma általánosabb leírását adja a rendszernek, míg a kalibráció a mérésben fontos,
de kötött az n*, V,m assay paraméterekhez.
A 33. ábra két izotermát mutat melyeket Andersson [86] és Karlsson [88] assay
adataiból számítottam. A megoszlási hányados (D=q/c) versus log c diagram az eredeti
izotermánál szemléletesebben mutatja a kis koncentráció tartományban az izoterma
menetében bekövetkez változásokat.
Az izoterma segítségével az assay kalibráció átszámítható más paraméterekre, ahogy
ezt a 34. ábra mutatja.
A kompetitív assay-ben mért mennyiség (nf*) felírható az alábbi módon:

n *f =

n*
n*
n*
c
V
=
cV
=
m D +1
mq + cV
n* + n
V

( )

D vs. log c diagram
D (L/kg)

q (mol/kg)

Izotermák
0,04

0,03
(S)-propranolol
0,02

(R,S)-bupivacaine

6,E+04
5,E+04
4,E+04

(S)-propranolol
(R,S)-bupivacaine

3,E+04
2,E+04

0,01

1,E+04
0,00
0,E+00

0,E+00
2,E-04

4,E-04

6,E-04

8,E-04 1,E-03
c (M)

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

log c (M)

33. ábra: Az (S)-propranolol (Andersson „A” jel MIP-jének toluol+0.5 % ecetsavban mért adataira
illesztett egyenletb l számítva [86]) és az (R,S)-bupivacaine (Karlsson MIP-jének toluol+ 0.5%
ecetsavban mért log B/B0 vs. log canal diagramjából és a hozzá tartozó n*, m,V adatokból számítva [88])
adszorpciós izotermái és a hozzájuk tartozó megoszlási hányados (D) vs. log c diagram.
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34. ábra: Az izotermából számított kalibrációs diagram különböz tömeg MIP-et használva
(pontvonal: 20µ
µg, tele rombusz 50 µg, üres háromszög: 200µ
µg). Az 50 µg-os tömegnél jelöltem az assay
jellemz pontjait, a kimutatási határt (üres négyzet) és az IC50 értéket (üres kör).

Ha az izoterma kezdete egyenes, a megoszlási hányados (D) állandó, így az nf* érték
nem változik, független a hozzáadott templát mennyiségét l. Ez azt jelenti, hogy a templát
hozzáadása nem okoz jelváltozást. Ezt figyelembe véve a kompetitív assay feltétele, hogy
az izoterma ne kezd djön lineáris vagy lineárishoz közeli szakasszal, másszóval a D vs.
log c görbe ne legyen vízszintes az alacsony koncentrációknál. Az izoterma lehet lefelé
vagy felfelé hajló, bár ez utóbbira még nem akadt példa a MIP-es irodalomban.
Az izoterma alakja és a görbület mértéke nagyban befolyásolja a méréshez
használható tartományt és az érzékenységet. Az izoterma ismeretében megállapítható hogy
az assay milyen paraméterek (n*, V illetve m) mellett milyen tartományban használható és
még a meghatározás hibája is el re kiszámítható, ha ismerjük a radioaktív sugárzás
(általában a nyomjelzés) mérési hibáját.
Összegezve

megállapítható,

hogy

a

molekuláris

lenyomatok

mesterséges

ellenanyagként való felhasználásánál éppen a kromatográfiában hátrányos nem lineáris
adszorpciós izoterma adja a meghatározás m ködési alapját. Az adszorpciós izoterma és a
jelzéstechnikából ered mérési peremfeltételek ismeretében kiválasztható az optimális MIP
mennyiség és megadható a kalibrációs összefüggés. A számításokhoz nem szükséges
adszorpciós modell felállítása vagy izoterma egyenlet illesztése sem.
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5.2.4. Adszorpciós kinetika
A hagyományos és módosított batch adszorpciós mérések el tt szükséges volt
meggy z dnöm arról, hogy a kívánt egyensúlyi állapot beállásához mennyi id re van
szükség, illetve a módosított batch adszorpciós méréseknél mekkora az ésszer várakozási
id . Az adszorpció menetét bemutató ábra (35. ábra) szerint a fenitoin adszorpciója gyors
folyamat. Az utolsó (24 órás) mérési pontot nem ábrázoltam, de a végs c/c0 érték 0.49
volt. A teljes koncentráció változás 90 %-a 2 órán belül lejátszódott ennél a koncentráció
értéknél. A módosított batch eljárásnál a magasabb koncentrációk és a biztonság kedvéért
minimum 3 órás várakozási id t alkalmaztam.
Az adszorpció menete (c0=0.01mM)
1,00

0,75
c/c0
0,50

0,25

0,00
0

50

100

t (min)

150

200

250

35. ábra: A batch adszorpció id beli lefutása szobah mérsékleten (c0=0.01 mM fenitoin acetonitrilben,
polimer m=50.0 mg)

5.2.5. Atrazin adszorpciója
Amint értekezésem bevezetésében utaltam rá, a MIP irodalomban csak a templát
izotermáját tartották érdekesnek. Én megmértem a fenitoin MIP-en illetve NIP-en egy alig
visszatartott anyag, a növényvéd szerként használt atrazin (szerkezeti képletét lásd 23.
ábra) izotermáját. Bár ez az anyag a fenitointól nagyon különbözik, hidrogén hidas kötések
kialakítására szintén alkalmas. A 36. ábra mutatja az atrazin adszorpciós izotermáját
acetonitrilben. Ez az izoterma kis koncentrációknál a szokásos csökken meredekség
alakot veszi fel, de azután a meredeksége újból n . Ez arra utal, hogy a borítottság
növelésével er sebb köt helyek jelennek meg, másszóval a már megkötött atrazinnak is
65

szerepe van az újabb atrazin molekulák megkötésében. Ez a szerep elvileg sokféle lehet, de
mivel az atrazinnak több olyan funkciós csoportja is van ami hidrogén hidas kötést tud
kialakítani, viszont a MIP-hez és a NIP-hez az atrazin csak gyengén köt dik (tehát
valószín leg csak egy H-híddal), így az atrazin megkötésével újfajta köt helyek jöhetnek
létre.
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36. ábra: Atrazin adszorpciója fenitoinra imprintelt polimeren acetonitrilb l

5.2.6. Két komponens együttes adszorpciója
Valós minták mérésénél a mátrixhatás figyelembevételéhez vagy jó modell
szükséges, ami leírja a komponensek viselkedését széles koncentráció tartományban, vagy
ha ez nem áll rendelkezésünkre, ami az esetek nagy részében igaz, akkor nagyon sok
mérésre van szükségünk a hatások becsléséhez. Ez a probléma a MIP-eknél már jónéhány
esetben vizsgálat tárgya volt a gyakorlati módszerfejlesztésnél, de az elméleti hátterével
kevesen

foglalkoztak.

A

következ

példán

szeretném

bemutatni,

hogy

egyes

komponensekre kapott külön-külön mért eredményekb l hibás elképzelést állíthatunk fel a
mátrixhatásra. A vizsgálathoz kidolgoztam egy módosított batch adszorpciós eljárást két
komponens adszorpció mérésére.
A hagyományos batch adszorpció mérésnél a szorbensre rámért oldatban lév
anyagmennyiség megoszlik a szilárd és a folyadék fázis között. A kialakuló egyensúlyi
koncentráció el re nem ismert. Kétkomponens izoterma mérése esetén nem tudjuk el re,
hogy milyen egyensúlyi koncentráció tartományokat fog lefedni a mérésünk, hiszen
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el fordulhat, hogy az egyik komponens jól a másik pedig alig adszorbeálódik. A
módosított batch adszorpciós mérés lehet vé teszi, hogy el re kijelölt egyensúlyi
koncentrációknál mérjünk. Így az egyik komponens hatása a másikra kevesebb ponttal
mérhet és könnyebben értelmezhet .
Két komponens együttes adszorpciója egyes esetekben jellemezhet a külön-külön
adszorpciós viselkedésük alapján. Ez a helyzet például ha két független köt helyre
egymással kölcsönhatásba nem lépve kötnek. Akkor is ez a helyzet, ha külön-külön
érvényes rájuk a Langmuir modell valamelyik változata, és bár a köt helyeik (részben)
azonosak, egy köt helyre egyszerre csak vagy az egyik vagy a másik molekula tud
köt dni. Ekkor a közös köt helyekért versenyezni fog a két komponens, de az egyensúly
leírható a külön-külön mért egyensúlyi állandókkal.
A templát fenitoin mellé az atrazin molekulát választottam a méréshez. Az elúciós
mérésekb l tudtam, hogy az atrazin visszatartása a MIP-en kicsi (k’=0.38) és a MIP-en és
NIP-en (k’=0.32) közel egyforma (lásd 5. táblázat). Azt is tudtam, hogy a NIP jobban köti
a fenitoint mint az atrazint. Ezekb l az adatokból arra következtettem, hogy az atrazin
mind a MIP-en mind a NIP-en a felületi nemszelektív helyeken köt dik, melyek nagy
számban állnak rendelkezésre. Az atrazin egy gyengén interferáló komponensnek t nt, ami
valószín leg nem fogja gátolni a fenitoin adszorpcióját a szelektív helyeken, legfeljebb
nagy atrazinfelesleg esetén. Ilyen feltételezések mellett 10-5 M fenitoin koncentrációnál
mértük az atrazin hatását, azonos (10-5 M), tízszeres (10-4 M) és százszoros (10-3 M)
koncentrációban a fenitoinhoz képest.

c [M]
Fenitoin
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-5
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-5
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-

q [nmol/g polimer]
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/MIP

/NIP
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-

-
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(RSD%)

a
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a
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-5

-

-

5.2 (11 %,)

4.5 (18 %)

10

-5

54 (4.8 %)
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9.1 (4.9 %)

-

10

-4

62 (3.2 %)
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10

-3

84 (13 %)

281 (1.3 %)

2050 (21 %)

2350 (29 %)

10

-3

-

-

1280
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1380b

8. táblázat: Adszorpciós egyensúlyi adatok (c,q) MIP-en és NIP-en, zárójelben a relatív szórás (n=3) a:
frontális kromatográfiás adat, b: hagyományos batch módszerrel mért atrazin adszorpciós
izotermából interpolált adat
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Az eredményeket és néhány (más módszerrel mért) összehasonlító pontot a 8.
táblázat mutatja.
Az el zetes várakozásainknak megfelelt az atrazin alacsony és a NIP-en és MIP-en
közel azonos adszorpciója. A további eredmények viszont meglep ek. Az atrazin és a
fenitoin el segíti egymás adszorpcióját. Az atrazin koncentráció növelésével n

a

megkötött fenitoin mennyiség, ahogy azt a 8. táblázat adataiból készült 37. ábra mutatja és
a fenitoin jelenléte is növeli a kötött atrazin mennyiségét, ahogy ez a 8. táblázat 3. és 4.
oszlopának 2-3 és 5-6 sorainak összevetéséb l látható. A kölcsönös növekedésb l arra
lehet következtetni, hogy az atrazin és fenitoin molekulák egymás mellett vagy egymáson
adszorbeálódnak. Ez azért is érdekes, mert ez alacsony felületi borítottságnál játszódik le,
hiszen Bereczki Andrea méréseib l [95] tudjuk, hogy a becsült adszorpciós kapacitás több
mint 10 µmol/g.
A mért adatokból az együttes adszorpció molekuláris modellje nem állítható fel,
hiszen a tapasztalt adszorbeált mennyiség növekedés akár több folyamat végs ered je is
lehet. Mindazonáltal a fenitoin és atrazin molekulák kölcsönhatása a szilárd fázison nem
elképzelhetetlen, hiszen mindkét molekula H-hidas kötést létesíteni képes csoportokat
tartalmaz, melyek természetesen egymással is kölcsönhatásba léphetnek.

q Fenitoin [nmol/g polymer]

400
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37. ábra: Az adszorbeált fenitoin mennyiségének függése az egyensúlyi atrazin koncentrációtól.
Az egyensúlyi fenitoin koncentráció állandó (10-5M)

Az analitikával foglalkozók nem feledkezhetnek meg arról, hogy egy módszer az
analát és a zavaró komponensek széles koncentráció tartományában használható kell
legyen. Méréseim azt bizonyítják, hogy eredetileg irrelevánsnak gondolt mátrixkomponens
is okozhat meglepetéseket. Kromatográfiás elválasztásokban az injektálást követ en vagy
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SPE módban a mintafelvitel után a különböz komponensek egyszerre vannak jelen egy
adott szorbensen és együttes viselkedésük er sen befolyásolhatja a mérés kimenetelét.
Mindazonáltal ez csak a probléma felvetése, hiszen a gyakorlatban megoldhatatlan a
mátrixkomponensek hatásainak precíz meghatározása, de elengedhetetlen a nagy
koncentrációbéli változásra is képes mátrixalkotókról információt szerezni.
Néhány szerz csak a templátmolekula adszorpcióját vizsgálva arra a következtetésre
jutott, hogy templát molekulák együttesen, mint klaszter vagy egymásra (kooperatívan)
adszorbeálódhatnak [126,127]. Mindezek alapján a köt helyekr l kialakítható elképzelések
vagy modellek bizonytalansága méginkább érthet .
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6. Összefoglalás
Doktori munkám során molekuláris lenyomatot tartalmazó polimerek jellemzését és
molekuláris felismerésen alapuló analitikai módszer kidolgozását végeztem. Mivel a
feladatom kapcsolódott egy már folyamatban lév nemzetközi kutatócsoport munkájához,
ezért a különböz

feladatok nem az elméletileg felállítható – szintézis, jellemzés,

felhasználás – sorrendben követték egymást.
Els ként egy külföldi partner által készített és jellemzett polimer, mint szilárd fázisú
extrakciós szorbens segítségével

módszert

dolgoztam ki

nagytérfogatú felszíni

vízmintákból történ terbutilazin meghatározásra . A módszer optimálása nehézségekbe
ütközött amíg fel nem derítettem, hogy a mintafelvitel után a tölteten maradó víz
nagymértékben rontja a visszatartást. Ezen kívül gondot jelentett nagy térfogatú minták
átengedése ésszer id alatt egy kisméret (50 mg, 1 ml) SPE oszlopon. A két probléma
közös megoldását sikerült elérnem egy C-18-as lemez alkalmazásával. A Dunából vett
vízminták feldolgozásával és mérésével bizonyítottam a kapcsolt C-18-lemez-MISPE
rendszer hatékonyságát.
A következ kben egy fenitoinra imprintelt polimeren, melyen Bereczki Andrea már
sikeres és validált módszert dolgozott ki, végeztem méréseket. Célom az volt, hogy az
elúciós és adszorpciós tulajdonságok felderítésével közelebb jussak a lenyomatképzés és
felismerés, valamint a kromatográfiás viselkedés megértéséhez. Ez a polimer még nem volt
részletesen vizsgálva, ezért a Fizikai-Kémia Tanszék segítségével a szorbens felületét és
pórusait is jellemeztem.
Elúciós kromatográfiás mérésekkel összehasonlítottam sok, a templáthoz valamilyen
szempontból hasonló (a templáthoz hasonló szerkezet , a templát egy szerkezeti részletét
tartalmazó, a templáthoz hasonló biológiai hatású illetve a templáthoz hasonló
hidrofóbicitású) molekula retenciós tényez jét az imprintelt és a nem imprintelt polimerrel
töltött HPLC oszlopon. Az anyagok egymáshoz viszonyított visszatartásaiból és a MIP-en
és NIP-en mért retenciós tényez k hányadosaiból (IF) azt a következtetést vontam le, hogy
a fenitoin difenil csoportja acetonitril közegben nem lép számottev kölcsönhatásba a
felülettel, de jelent s szerepe van abban, hogy a MIP polimerizációja során ne tudjon a
nagy térkitöltéssel bíró csoport útjába akadály épülni.
A

fenitoin

elúciós

csúcsokat

különböz

h mérsékleteken

és

injektált

koncentrációknál megvizsgálva és a fenitoin adszorpciós izotermájával összevetve arra a
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következtetésre jutottam, hogy az elnyúló csúcsalak kialakulásában a legfontosabb szerepe
a nem lineáris izotermának van. Ez sajnos azt is jelenti, hogy pusztán a szemcsék
morfológiájának megváltoztatásával nem érhet el a HPLC töltetekt l elvárt szimmetrikus
csúcsalak.
A molekuláris lenyomatot tartalmazó polimer szorbensek alkalmazásakor nagyon
fontos az esetleg interferáló mátrixkomponensek hatásának becslése. Egy, a MIP-en nem
köt d komponens, az atrazin segítségével kétkomponens adszorpciós izoterma pontokat
határoztam meg. A szimultán adszorpciós méréshez módosítottam a szokásos batch
megoszlás mérési eljárást. Az új módszerrel kevesebb, el re meghatározott mérési pontból
becsülhet az együttes hatás. Várakozásaimmal teljesen ellentétben a mérésekb l arra az
eredményre jutottam, hogy a fenitoin és atrazin kölcsönösen segítik egymás adszorpcióját.
Végül az adszorpciós izotermák vizsgálatával és a molekuláris lenyomatot tartalmazó
szorbenssel végzett kompetitív assay menete alapján beláttam, hogy az assay kalibrációs
görbéje kiszámítható az izoterma és néhány assay paraméter ismeretében. Ezek alapján az
izoterma pontok meghatározása után, bármilyen adszorpciós vagy kémiai modell segítsége
nélkül a mérési módszer paraméterei a felhasználástól függ en optimálhatók.
A felderített és az irodalomból ismert eredmények alapján a lenyomatképzés
elválasztástechnikai fejl désének mai kulcskérdése, hogy képesek leszünk-e olyan, kell en
homogén köt helyekkel rendelkez

polimert el állítani, ami a biológiai felismer

rendszerekhez hasonlóan és a bioanalitikai felhasználásoknak megfelel en vizes
rendszerben is képes nagy szelektivitással m ködni.
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7. Tézisek
1. Kidolgoztam egy terbutilazin szelektív dúsítására optimált mintael készítési eljárást
melyben el ször alkalmaztam C18-as extrakciós lemez és molekuláris lenyomatot
tartalmazó töltet szilárd fázisú extrakciós oszlop kapcsolását nagy térfogatú felszíni
vízminta feldolgozására.
2. Terbutilazinra szelektív polimer szilárd fázisú extrakciós körülmények között végzett
vizsgálatával

megállapítottam,

hogy

az

acetonitrilben

tapasztalható

kölcsönhatáson alapuló szelektív köt dés kis mennyiség

H-hidas

víz hozzáadásával

megsz nik, majd nagy víztartalomnál átalakul hidrofób kölcsönhatáson alapuló
szelektív köt déssé. HPLC mérésekkel ezt a jelenséget a fenitoinra imprintelt
polimeren is megfigyeltem.
3. Fenitoinnnal rokon szerkezet valamint fenitoinhoz hasonló hidrofóbicitású molekulák
retenciós tényez it acetonitril eluensben összehasonlítva megállapítottam, hogy a
fenitoin difenil csoportja a MIP-re történ

adszorpció során nem lép számottev

kölcsönhatásba a felülettel, a molekula a hidantoin gy r n lév

csoportjaival

kapcsolódik a köt helyre. Lényeges viszont, hogy az adszorpció során a difenil csoport
térkitöltésével ne gátolja az adszorpciós helyhez megfelel irányból való hozzáférést.
A molekuláris lenyomatok alakh ségi követelményének ez az interpretációja a
korábbiaktól eltér és kiküszöböli azok ellentmondásait.
4. Bizonyítottam, hogy a MIP alapú homológ kompetitív assay kalibrációs görbéje
kiszámítható a MIP adszorpciós izotermájából és a felhasznált

reagensek

mennyiségéb l. Ennek alapján a mérési módszer egyetlen izoterma mérés után már
számításokkal optimálható (tetsz leges célfüggvény szerint), méghozzá anélkül, hogy
az izotermát bármilyen kémiai modell szerint kellene interpretálni.
5. Módosítottam az adszorpciós megoszlás mérésére szolgáló ún. batch adszorpciós
módszert. Az új módszerrel kevesebb mérés szükséges azonos min ség eredmények
eléréséhez, különösen két adszorbeálódó anyag együttes vizsgálata esetén.
6. Szimultán kétkomponens adszorpciós mérésekkel bizonyítottam, hogy a MIP-eken és
kontroll polimerjeiken nem csak a mások által észlelt verseng , hanem az eddig
különböz komponensekre ki nem mutatott egymást er sít adszorpció is el fordulhat.
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