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1 Bevezetés 

A molekuláris lenyomatú polimer (molecularly imprinted polymer; MIP) olyan 

mesterségesen előállított adszorbens, amely esetenként a természetes antitest–antigén 

kölcsönhatással összemérhető kötéserősséggel és szelektivitással képes felismerni és 

megkötni egy kiválasztott molekulát. A természetes, ellenanyag alapú adszorbensek 

hátránya, hogy rendkívül érzékenyek a hőmérsékletre, pH-ra, szerves oldószerekre, 

továbbá számos vegyületre nem lehet, vagy nem gazdaságos ilyen szelektív felismerő 

rendszert előállítani. Mindezen hátrányok leküzdhetőek az egyszerűen előállítható, 

szélsőséges körülmények között is stabil, molekuláris lenyomatú polimerek 

használatával. 

A molekuláris lenyomatképzés [1-3] olyan technika, mely során szelektív kötőhelyeket 

hozhatunk létre egy kiválasztott analátra nézve valamilyen keresztkötött polimer 

mátrixban. A polimerizáció során a monomereken kívül jelen van egy templát – ez 

általában a későbbi detektálandó vagy elválasztandó célvegyület. Miután a polimerizáció 

végbement, a templátot eltávolítjuk a rendszerből, azonban az őt körülvevő monomerek 

helyzete a keresztkötéseknek köszönhetően nem változik. Ezáltal olyan kötőhelyek 

maradnak vissza, ahová a célvegyület később be tud épülni, de más vegyületek kötődése 

várhatóan gyenge lesz. Az így készült szelektív adszorbenseket nevezzük molekuláris 

lenyomatú polimereknek. Az említett szelektivitás jól kihasználható különböző analitikai 

és elválasztástechnikai alkalmazásokban, például kromatográfiában vagy szenzorokban. 

Célszerű elkészíteni egy kontroll polimert is, ez általában a nem imprintelt polimer (NIP). 

A NIP-et a MIP-hez képest teljes mértékben megegyező módon készítjük el, az egyetlen 

különbség, hogy a polimerizációs elegyben nincs jelen a templát. Mindkét polimeren 

elvégezve ugyanazokat a kísérleteket, megállapítható, hogy hogyan változik meg a 

polimer tulajdonsága az imprintelés (lenyomatképzés) hatására. 

A polimerben kialakult imprintelt hely vagy lenyomat sematikus képe szerepel az 1. ábrán 

(jobb oldalon). A lenyomat hasonlít például a fosszíliákban kialakult levél lenyomathoz 

(bal oldalon). 

 

1. ábra Fosszília levél lenyomattal és egy molekula lenyomata a molekuláris lenyomatú 

polimerben [4] 

A molekuláris lenyomatú polimerek iránti nagy érdeklődést elsősorban az indokolja, 

hogy a fent ismertetett eljárás szinte bármilyen molekulára szelektív adszorbens 

előállítását lehetővé teszi az önrendeződési elv alapján, bonyolult szintézisek 
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elkerülésével. Az egyre növekvő érdeklődést mutatja a 2. ábra, ami az ebben a témában 

publikált cikkek számát mutatja évenkénti bontásban. 

 
2. ábra Molekuláris lenyomatú polimerekkel kapcsolatban publikált cikkek száma évenkénti 

bontásban (1931-2011) [5] 

A számos publikáció ellenére a kereskedelmi alkalmazások száma még alacsony, habár 

az elmúlt évben megjelent 65 szabadalom illetve közzétett szabadalmi bejelentés [6] már 

bíztató tendenciát mutat. A MIP-ek jelenleg még csekély gyakorlati alkalmazásának 

egyik oka, hogy a molekuláris lenyomatképzés viszonylag új technika (az 1990-es 

években indult fejlődésnek), s emiatt kevesebb ismerettel rendelkezünk a MIP-ek pontos 

működéséről, mint a régóta használt természetes receptorokéról. A MIP kötőhelyek 

szerkezetének közvetlen vizsgálata eddig még nem sikerült. A MIP-ek vizsgálatának 

eddig bevált módszerei pedig nem egységesek: a MIP-ek jellemzése (kötőkapacitás, 

szelektivitás) az irodalomban sokféle módon történik, és a kapott eredmények 

összevethetősége sokszor nehézkes. A doktori munkám során ezen problémára próbálok 

megoldást találni. 

Kutatómunkámat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervetlen és 

Analitikai Kémia Tanszékén végeztem. Csoportunk az ezredforduló óta foglalkozik 

molekuláris lenyomatú polimerek vizsgálatával. Ezen munka keretében a MIP-ek 

működésének jobb megértésével és jellemzésével [7-9], új polimerizációs módszerek 

kifejlesztésével [10-11], valamint a MIP-ek gyakorlati alkalmazhatóságával [12-13] 

foglakoztak. Újabban pedig fehérje imprintelt polimereket állítanak elő [14].  

Doktori munkám során elsősorban a kis (kb. 1200 Daltonnál kisebb) molekulákra 

imprintelt MIP-ek működésével foglalkoztam, de az első pár hónapban bekapcsolódtam 

egy másik kutatásba is, ahol felületi fehérje-lenyomatot tartalmazó vékony polimer film 

előállítása volt a célunk. Kísérleti munkám nagy részét a BME-n végeztem, de három 

hónapot Angliában, a Kenti Egyetemen is kutattam. A MIP-ek szelektivitásának 

vizsgálata során nem volt világos, hogy mit értenek pontosan a MIP-ek szelektivitásán és 

ezért érdeklődni kezdtem az analitikai szelektivitás általános fogalma iránt. A 

szelektivitás jelentésének tisztázása fontos lenne az analitikában, és a MIP-ekkel 

kapcsolatban is. Talán a mi munkánk is hozzájárul ehhez.   
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1.1 Célkitűzéseim 

Doktori munkám során molekuláris lenyomatú polimerek adszorpciós tulajdonságainak 

vizsgálatát tűztem ki célul, különös tekintettel a polimerek kötőkapacitására és 

szelektivitására. Az irodalomban ezen alapvető tulajdonságok vizsgálata sok esetben nem 

megfelelően történik. Általában olyan módszerekkel jellemzik a polimereket, ami a 

polimerről csak adott körülmények között szolgáltat információt, de az eredmények nem 

ültethetők át más alkalmazási technikákba. Munkám során ezen problémákra próbáltam 

megoldást találni. 

A MIP-eket és NIP-eket ritkán jellemzik nagy koncentrációknál. A kapacitás ismerete 

elsősorban preparatív méretű elválasztásoknál fontos: minél nagyobb a polimer 

kapacitása, adott tömegű polimer annál több anyagot képes megkötni és elválasztani a 

zavaró anyagoktól. Kíváncsi voltam, hogy a polimerek a funkciós csoport tartalmukhoz 

képest milyen mértékben tudnak tipikus célvegyületeket adszorbeálni. Mivel a gyakorlati 

szempontból releváns célvegyületek nagy része gyenge bázis (triazinok, beta-blokkolók), 

ezért propranolol és más bázisok adszorpciójának mechanizmusát és mértékét különböző 

metakrilsav alapú polimereken kívántam vizsgálni. Szerettem volna kideríteni, hogy mely 

tényezők befolyásolják jelentősen az adszorpciót. Ezen eredmények hozzájárulhatnak 

nagy kapacitású polimerek előállításához, illetve a polimerek kötőhelyeinek jobb 

megértéséhez.  

A molekuláris lenyomatú polimerek jellemzésének legjobb módszere az adszorpciós 

izoterma felvétele. Az izoterma az egyensúlyi adszorbeált koncentrációt mutatja a szilárd 

fázisban (q) az oldatbeli koncentráció függvényében (c). A mérési pontokra sokszor 

valamilyen izoterma modellt illesztenek, majd a modell konstansait használják a polimer 

jellemzésére. Dolgozatomban bemutatom az izoterma modellillesztés problémáit. 

Ezen problémák miatt a modellillesztés helyett egy újszerű módszert javaslok az 

izotermák összehasonlítására, ami által látványosan követhető a lenyomatképzés hatása. 

Célom volt ezen módszer előnyeit megkeresni a polimerek jellemzésében. Az imprintelés 

hatását, a polimerek szelektivitását kívántam elsősorban vizsgálni propranolol és 

terbutilazin MIP-en. Ezen polimereket NIP-ekhez, kereskedelmi MIP-ekhez, és 

kereskedelmi nem imprintelt polimerekhez hasonlítom. A saját MIP-jeim nagyrészt 

egyféle kereskedelmi monomert (metakrilsav) tartalmaznak, de egy speciális, templátra 

szabott funkciós monomert tartalmazó polimer tulajdonságait is vizsgálni kívántam ezzel 

a módszerrel.  

A tiszta anyagok izotermáinak meghatározása hasznos információkat nyújthat a 

polimerekről. A valóságban a feladat azonban többnyire a célvegyület egy (vagy több) 

zavaró anyagtól való elválasztása vagy detektálása. Ezért a kompetitív izoterma (amikor 

legalább két anyag van együtt az oldatban) felvétele közelebb áll sok valóságos 

alkalmazáshoz, mint a tiszta oldatoké. A teljes kompetitív izoterma felvétele nagyon 

időigényes. Megkönnyítené a helyzetet, ha a tiszta anyagok izotermáiból valahogyan 

előre jelezhető lenne a kevert oldatos izoterma. Kutatómunkámban ennek megfelelően a 

kompetitív és az egyéni izotermák kapcsolatát keresem. 

A polimerek szelektivitásának vizsgálata kapcsán feltűnt a szelektivitás fogalmának 

tisztázatlansága, illetve az, hogy az analitika egyes részterületein mennyire eltérően 
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definiálják a szelektivitást. Az irodalomban a szelektivitás fogalma és mértéke nincs 

pontosan definiálva. Doktori munkámban elemezni kívántam ezen ellentmondásokat, 

illetve felderíteni a szelektivitás egységes mennyiségi jellemzésének korlátait. Célom volt 

összehasonlítani az egycsatornás méréseknél használatos kétféle szelektivitás 

megközelítés (mérési hiba vagy válaszfelület alapján) előnyeit és hátrányait. Végül az 

analitikai szelektivitással kapcsolatos általános megállapításokat kívántam a polimerek 

szelektivitásának értelmezésére használni. 
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2 Irodalmi háttér 

2.1 A molekuláris lenyomatképzés története 

Az első ismert molekuláris lenyomatú anyag egy szervetlen polimer (szilikagél) volt. 

Polyakov 1931-ben azt tapasztalta, hogy a szilikagél az előállításakor használt oldószert 

(benzol, toluol vagy xilol) gázfázisból szelektíven adszorbeálta [15]. Később Dickey 

szilikagélt állított elő különböző festékek jelenlétében (metil-, etil-, n-propil- és n-

butilnarancs). A festék eltávolítása után vizsgálta a szilikagél adszorpciós szelektivitását 

és megállapította, hogy a négy festék közül azt köti legjobban vissza, amelyiknek a 

jelenlétében készült [16]. 

Az „imprint” szót 1955-ben használta először Haldeman és Emmett [17]. 

1972-ben Wulff és mtsai a molekuláris lenyomatképzést szerves, szintetikus 

polimermátrixban valósították meg, kovalens kötéssel kapcsolva a templátot a 

monomerhez [18]. 

1981-ben Mosbach és csoportja kidolgozta a nemkovalens kötésen alapuló 

lenyomatképzési elvet [19]. Ez a technika még inkább kiszélesítette a MIP-ek alkalmazási 

területét.  

A módszer iránt az érdeklődés az 1990-es évek elején nőtt meg, amikor Vlatakis és mtsai 

a Nature folyóiratban publikálták, hogy a MIP-ek a biológiai receptorokéhoz hasonló 

szelektivitást tudnak felmutatni [20]. A technika iránti érdeklődés a mai napig tart, ezt 

bizonyítja az egyre több publikáció, szabadalom és a MIP-ek kereskedelmi forgalmazása. 

2.2 A lenyomatképzés elve 

A molekuláris lenyomatképzés lépései a következők (ld. 3. ábra): 

1. Kovalens kötéssel templát-monomer konjugátum (kovalens imprintelés esetében) 

vagy másodlagos kötésekkel templát-monomer addukt (nemkovalens imprintelés 

esetében) képzése 

2. A templát-monomer konjugátum/ addukt polimerizációja keresztkötő jelenlétében 

A monomer és keresztkötő molekulák a templát-monomer komplex 

szerkezetének megfelelő irányban és távolságban rögzülnek, vagyis kialakul a 

templát alakban és funkciós csoportokban komplementer párja, lenyomata.  

3. Templát eltávolítása a kialakult polimerből 

Ekkor visszamaradnak a polimerben a szabad kötőhelyek, ahová a templát a 

későbbiekben vissza tud kötődni. 

A visszakötődött anyag használat után alkalmas lemosó szerrel ismét eltávolítható, így 

a polimer újrahasznosítható. 
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3. ábra A molekuláris lenyomatképzés elve [21] 

2.3 Különböző lenyomatképzési megközelítések 

2.3.1 Kovalens lenyomatképzés 

Kovalens lenyomatképzés (Wulff, [18]) esetében a funkciós monomert és a templátot 

reverzibilis kovalens kötéssel kapcsolják össze, még a polimerizáció előtt. Ezen kötések 

általában bórsav észter, ketál vagy Shiff-bázis képzésen alapulnak. A polimerizáció során 

ez a kötés sértetlen marad. A polimerizáció után a templátot a polimerből kémiai 

reakcióval távolítják el. A későbbiekben a templát visszakötődése a polimerbe kovalens 

kötésen keresztül történik. Ezen technikának az előnye a kötőhelyek jól definiált jellege, 

azonban a visszakötődés sokszor lassú. Korlátozó tényező továbbá, hogy kevés alkalmas 

reverzibilis kötési reakciótípus ismert. 

 
4. ábra Egy példa a kovalens imprintelésre [22] 
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2.3.2 Nemkovalens lenyomatképzés 

A gyakorlatban a nemkovalens módszer (Mosbach, [19]) változatossága és egyszerűsége 

miatt elterjedtebb. Nagyon sokféle templátra alkalmazható, csak a komponensek 

egyszerű összekeverését igényli a polimerizáció előtt. Ilyenkor olyan funkciós monomert 

használnak a polimerizációban, amely képes a templáttal másodrendű kötéseket 

kialakítani, ez általában ionos, hidrogénkötés, vagy hidrofób kölcsönhatás. Ilyen 

másodlagos kötéseken alapulnak a biológiai felismerő rendszerek, mint például az enzim-

szubsztrát vagy az antitest-antigén szelektivitás. A templát a polimerből a megfelelő 

oldószerrel eltávolítható. Fontos megemlíteni, hogy a monomert feleslegben 

alkalmazzák, hogy a templát-monomer addukt képződés felé tolják az egyensúlyt, 

azonban ez nem specifikus kötőhelyeket eredményezhet. Bizonyos esetekben 

alkalmazható sztöchiometrikus arány, ld. a Sztöchiometrikus nemkovalens imprintelés c. 

fejezetet. 

 

5. ábra Egy példa a nemkovalens imprintelésre [20] 

A kovalens és nemkovalens módszert 1. táblázatban hasonlítom össze. 

1. táblázat Kovalens és nemkovalens imprintelés összehasonlítása 

Kovalens imprintelés  Nemkovalens imprintelés 

Szükséges a kialakítása és stabil formában 

képződik 

Templát-monomer 

konjugátum 
Nem szükséges kialakítani 

Sztöchiometrikus 
Alkalmazott templát-

monomer arány  

Általában nem sztöchiometrikus, a 

monomert feleslegben alkalmazzák 

az egyensúly eltolására 

Viszonylag széles tartományban 

változtathatók (mivel stabil konjugátum 

képződik) 

Polimerizációs 

körülmények 

Ügyelni kell a kiválasztásukra, 

mivel a másodlagos kötések 

könnyen felszakadhatnak 

Egyértelműbb, homogén kötőhelyek 
Kialakuló kötőhelyek 

szerkezete 

Kevésbé tisztázott, heterogén 

kötőhelyek 

Gyakran nehézkes és/vagy drága 

előállítani a monomer-templát 

konjugátumot 

Lehetséges célvegyületek 

A legtöbb molekula és monomer 

között kialakulhat valamilyen 

másodlagos kölcsönhatás 

Bonyolult Templát eltávolítása Egyszerű 

Lassú, mivel kovalens kötésnek kell 

kialakulnia 
Visszakötődés Gyors 
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2.3.3 Szemi-kovalens lenyomatképzés 

A szemi-kovalens imprintelés egyesíti a kovalens megközelítés előnyeit (stabil, egzakt 

kötőhelyek kialakulása kovalens imprintelés során) a nemkovalens módszer előnyeivel 

(gyors visszakötődés másodlagos kölcsönhatások által). Ezt a módszert 1995-ben 

dolgozta ki Whitcombe [23]. 

2.3.4 Koordinációs 

Ezen megközelítés fémionok és szerves molekulák kölcsönhatásán alapul [24]. 

2.4 Hagyományos nemkovalens molekuláris lenyomatú 

polimerek készítése 

A továbbiakban a kismolekulák imprinteléséről lesz szó, a fehérje alapú MIP-ek 

jellegzetességeit a 2.6 fejezetben ismertetem. 

2.4.1 MIP-ek általános előállítása 

A polimerizációs elegy összetevői: 

 Templát (vagy annak szerkezeti analógja)  

 Funkciós monomer: amely tartalmaz 

- olyan funkciós csoporto(ka)t, mely(ek) képes(ek) a templát molekulával 

első-, vagy másodrendű kötést létesíteni 

- polimerizációra képes kettős kötést  

 Keresztkötő: több kettős kötése van, így térhálós polimer kialakítását teszi 

lehetővé, rögzíti a funkciós monomerek helyzetét 

 Porogén: a polimerizációs elegy „inert” oldószere (nem gátolja a templát-

funkciós monomer kölcsönhatást), amely a pórusok kialakításáért is felelős 

 Iniciátor: a polimerizációs reakció elindítója. 

 

6. ábra A MIP készítés menete sematikusan 

A MIP készítés folyamatát a 6. ábra mutatja. Először összekeverjük a templátot és a 

funkciós monomert a megfelelő oldószerben, ekkor kialakulnak a templát-funkciós 

monomer komplexek. Ezután hozzáadjuk a keresztkötőt és az iniciátort, majd 

homogenizálás után oxigénmentesítjük a keveréket. A polimerizációt UV fény vagy hő 

hatására indítjuk be és általában egy napig hagyjuk végbemenni. Végül az elkészült 

polimerből kioldjuk a templátot. 
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2.4.2 Összetevők 

2.4.2.1 Templát 

A templát leggyakrabban az a célmolekula, amire a MIP-et szelektívvé szeretnénk tenni, 

ezt az aktuális analitikai feladat szabja meg. Némely esetben a célvegyület analógját 

használják templátként („dummy template”).  

A legnépszerűbb templátok gyógyszermolekulák, növényvédőszerek, környezeti 

szennyező anyagok, aminosavak és származékaik. Ezek általában „megfelelő templátok”, 

mert tartalmaznak hidrogén donor és/vagy akceptor egységeket, ionos, aromás 

csoportokat, ezáltal „megcélozhatóak” egy alkalmas funkciós monomerrel. Elméletileg 

MIP-et bármilyen móltömegű anyagra készíthetünk, de a legjobb eredményeket a 200-

1200 g/mol tömegű anyagokra érték el [25]. 

A templátnak ellenállónak kell lennie a polimerizációs körülményekkel szemben. Ha 

kettős kötést tartalmaz, beépülhet a polimerbe, ami jelentősen rontja a polimer 

teljesítményét [26]. 

Ha a célmolekula toxikus, nagyon drága, polimerizáció közben bomlik, vagy nem 

távolítható el maradéktalanul a polimerből (a templát kimosódását a későbbi alkalmazás 

közben bleedingnek nevezzük), a célmolekula egy analógját is használhatjuk templátként 

(„dummy template”). Enantiomertiszta templát alkalmazása esetén a képződő királis 

polimer képes lesz a célvegyület enantiomerjeinek megkülönböztetésére, elválasztására 

[27]. 

2.4.2.2 Funkciós monomer 

Az imprinteléshez a polimernek olyan funkciós csoportokat kell tartalmaznia, amelyek 

képesek a templáttal nemkovalens kötéseket létesíteni, ezt funkciós monomerek 

beépítésével érjük el. Olyan monomert kell választanunk, amely a mintamolekulával 

kölcsönhatásokat tud kialakítani a polimerizáció során. A megfelelő funkciós monomer 

kiválasztása a legkritikusabb a MIP sikeressége szempontjából. 

Mint korábban említettem, többféle másodlagos kölcsönhatás is kialakulhat a templát és 

a monomer között. A legjobb választás azonban a hidrogénkötés alkalmazása, mivel a 

hidrogénkötés a legerősebben irány és távolság függő, ezáltal a legalkalmasabb szelektív 

kötőhelyek kialakítására. A monomer-monomer, templát-templát, oldószer-monomer, 

oldószer-templát közötti kölcsönhatások erőssége jelentősen befolyásolja a kialakult 

imprintelt helyek minőségét. A következő szempontokat is figyelembe kell vennünk a 

monomerek kiválasztásánál: 

-ha a monomer és a templát is erős sav/bázis, akkor az elektrosztatikus kötés dominál, 

ami kevésbé irány és távolság függő 

- ha a monomer és a templát gyenge sav/bázis, akkor gyenge kölcsönhatás alakul ki  

- ha a monomer és a templát közepesen erős sav/bázis, akkor főleg a hidrogénkötések 

dominálnak a molekulák között, amelyek elég erősek szelektív kötőhelyek 

kialakításához. 

A legnépszerűbb funkciós monomer a metakrilsav (MAA), ami hidrogénkötés donorként 

és akceptorként is működik, van savas protonja, ami ionos kölcsönhatásokat is lehetővé 

tesz. Savas templátok esetében a 4-vinilpiridin a leggyakrabban választott monomer. A 
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7. ábra mutatja a leggyakrabban használt kereskedelmi funkciós monomereket. Egyre 

több „templátra tervezett” monomert is alkalmaznak, ezen monomerek típusaira később 

térek ki. 

 

7. ábra Legelterjedtebb funkciós monomerek 

2.4.2.3 Keresztkötő monomer 

A keresztkötők hozzák létre a polimer hálót, amelynek szerepe: 

 a kémiai lenyomatok térbeli szerkezetének stabilizálása 

 a polimer oldhatatlanná tétele, ami megkönnyíti a további munkát 

 mechanikai stabilitást biztosít. 

A MIP-ek általában nagy keresztkötöttségűek (60-80%, a hidrogéleket leszámítva). A 

keresztkötők egynél több kettős kötést (kettő vagy három) tartalmazó vegyületek. A 8. 

ábra mutatja a legelterjedtebb keresztkötők szerkezetét. Leggyakrabban EDMA-t és a 

DVB-t használnak, de ha vízoldható keresztkötőre van szükség, akkor általában az N,N-

metilén-biszakrilamidot választják. Olyan keresztkötőt célszerű alkalmazni, melynek 

reaktivitása hasonló a funkciós monomeréhez, így biztosítható a funkciós monomer által 

hordozott kötőhelyek egyenletes eloszlása a polimerhálóban.  
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8. ábra Legelterjedtebb keresztkötő monomerek 

Az ún. „OMNiMIP”-ek előállítására olyan monomereket használnak, amelyek funkciós 

monomerek és keresztkötők egyben. Spivak csoportja vezette be az N,O-biszmetakriloil-

etanolamin (NOBE, ld. 9. ábra) alapú MIP-eket [28]. A NOBE-val készült polimerek 

általában nagyobb enantiomerszelektivitást mutattak, mint a hagyományos MAA-EDMA 

polimerek [29]. Ez azonban csak az alkohol és sav templátokra volt igaz, az aminokra a 

MAA alapú polimerek mutatkoztak jobbnak. Ennek valószínűleg az amin és a sav között 

kialakult erősebb kölcsönhatás az oka.  

 
9. ábra A NOBE szerkezete 

2.4.2.4 Porogén 

A porogénnek több szerepe is van a polimerizáció során, melyek a következőek: 

 Minden komponens feloldása, amely általában megkövetel egy minimális 

polaritást. Azonban minél kevésbé poláris oldószerek használata célszerű, ami 

nem akadályozza meg a templát és a funkciós monomer közötti kölcsönhatás 

kialakulását. 

 A polimerizáció során befolyásolja a termék szerkezetét, mosáskor való 

eltávozásakor pórusokat hagyva maga után. Ez a porózus szerkezet biztosítja a 

polimer átjárhatóságát a templát számára. A porogén nélkül készült polimerek 

tömör anyagok, amelyek a templátot igen rosszul kötik.  

 Elvezeti a reakció során keletkező hőt, így megakadályozza a lokális 

túlmelegedést, ami visszaszorítaná a templát–funkciós monomer adduktok 

képződését.  

Főleg szerves oldószereket, mint kloroformot, diklórmetánt, acetonitrilt vagy toluolt 

használnak porogénként, mivel ezek zavarják legkevésbé a templát-funkciós monomer 

közötti kölcsönhatást. A víz és más elég erős H-donor vagy H-akceptor oldószer, például 
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metanol alkalmazása erősen lerontja a hidrogénhidas kapcsolatot a templát és a funkciós 

monomer között. 

Némely esetben azonban a vizes közegben való imprintelés célszerű, például ha a templát 

vízben jól oldódik (aminosavak), de apoláris oldószerben nem, vagy ha a templát-

funkciós monomer közötti ionos és/vagy hidrofób kölcsönhatásokat szeretnénk 

felhasználni szelektív kötőhelyek kialakítására [30].  

2.4.2.5 Iniciátor 

A polimerek előállítása általában szabad gyökös polimerizációval történik. A 

polimerizációs láncreakció elindításához kis mennyiségű (1-2 mól%) iniciátorra van 

szükség, melyből hő vagy fény hatására gyökök képződnek, beindítva a polimerizációt. 

A gyökös láncreakció csak a gyökfogó tulajdonságú oxigéntől mentes körülmények 

között képes végbemenni, ezért a prepolimerizációs elegyet inert gázzal (N2 vagy Ar) 

való átbuborékoltatással oxigénmentesítjük. Az iniciátor típusa, koncentrációja, a 

polimerizáció hőmérséklete, vagy a besugárzó UV fény intenzitása befolyásolja a 

képződő polimer tulajdonságait [31]. Gyakran használt iniciátorok az AIBN és az ABDV, 

melyek szerkezete a 10. ábrán látható. Az ábra mutatja az AIBN bomlását is hő vagy fény 

hatására. 

 

10. ábra Iniciátorok szerkezete 

2.4.3 Polimerizációs típusok 

A molekuláris lenyomatú polimerek különböző alkalmazásai más-más tulajdonságokat 

követelnek meg a polimerektől. Ennek megfelelően mára számos technika alakult ki MIP-

ek előállítására, melyek közül néhányat részletesen bemutatok. 

2.4.3.1 Tömbpolimerizáció 

Ezzel a technikával a polimerek elkészítése igen egyszerű folyamat: a kiindulási 

anyagokat összemérjük egy edénybe, majd oxigénmentesítés után hő vagy fény hatására 

beindítjuk a polimerizációt. A folyamat lépéseit a 11. ábra mutatja. A 

porogén/összmonomer térfogatarány általában 1,3: 1.  

A polimerizáció előrehaladtával a növekvő láncok egyre több helyen összekapcsolódnak 

és egymásba fonódnak, míg végül elérjük a gélesedési pontot. Ekkor az edényt kitölti a 
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lágy polimer-gél, mely a további keresztkötések létrejöttével végül megszilárdul. Ekkor 

egy összefüggő polimer tömböt kapunk, amit el kell porítani, valamint ha a későbbi 

alkalmazás megkövetel egy bizonyos részecskeméretet, akkor szitálás is szükséges. A 

módszer előnye az egyszerűsége, azonban hátránya a szitálás időigényessége és 

anyagvesztesége, a szemcsék egyenetlen mérete és alakja (ami kromatográfiás 

alkalmazásokban nem előnyös). A porítás során esetleg sérülhetnek az imprintelt 

kötőhelyek. 

(A tömbpolimerizáció polimerkémiai értelemben oldószer nélküli polimerizációt jelent. 

A MIP-es szakirodalomban azonban az oldószerben készített polimereket bulk 

polymernek, azaz tömb polimernek hívják.) 

 

11. ábra Tömbpolimer készítésének sematikus ábrája 

2.4.3.2 Monolit polimer 

A HPLC oszlopban in situ polimerizációval kialakított összefüggő polimertömböt 

monolitnak hívjuk. Elkészítése abból áll, hogy a prepolimerizációs elegyet betöltik egy 

üres HPLC oszlopba, majd felmelegítik a megfelelő hőmérsékletre. A polimerizáció 

végeztével az oszlop rögtön használható, nincs szükség porításra, szitálásra. A templát 

eltávolítás is kényelmesebb, eluens pumpálásával megoldható. Matsui csoportja készített 

először monolit MIP-et [32]. 

A megfelelő pórusok kialakítása kritikus az eluens megfelelő áramlása szempontjából. 

Dodekanol elegye különböző oldószerekkel megfelelőnek bizonyult szuperpórusos 

imprintelt polimer monolit kialakítására [33].  

2.4.3.3 Precipitációs polimerizáció 

A precipitációs polimerizációs módszer elterjedt eljárás gömb alakú polimerszemcsék 

előállítására. A tömbpolimerizációtól abban tér el, hogy nagyon híg oldatban dolgoznak, 

a monomer koncentráció tipikusan 2-5 %, ekkor a kicsapódott polimerláncok nagy 

távolságuk miatt csak ritkán tudnak összekapcsolódni. A porogén általában 

acetonitril/toluol elegye. A módszer hátránya a híg oldat használata, amely nem kedvez a 

templát- funkciós monomer komplex kialakulásának, a komplex egyensúlya a 

disszociáció irányába tolódik el, ezáltal csökken az imprintelés hatékonysága. Előnye a 

szuszpenziós polimerizációhoz képest, hogy nincs szükség semmilyen adalékanyagra. Az 
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első ezen technikával készült MIP HPLC töltetet Wang és csoportja készítette, akik kb. 5 

μm átmérőjű teofilin imprintelt polimer szemcséket állítottak így elő (ld. 12. ábra) [34]. 

 
12. ábra Első precipitációs polimerizációval készült MIP pásztázó elektronmikroszkópos képe 

[34] 

Különböző polimerizációs körülmények között különböző méretű szemcsékhez 

juthatunk. Yoshimatsu és mtsai propranolol imprintelt polimereket állítottak elő. A TRIM 

és a DVB keresztkötők arányának variálásával a szemcsék mérete 130 nm-2,4 μm között 

változott [35]. A kisméretű szemcsék kötési assayekben lehetnek hasznosak, míg a 

nagyobbak az elválasztástechnikai alkalmazásokban. 

2.4.3.4 Módosított precipitációs polimerizáció 

Kutatócsoportunk tagjainak sikerült szabályos szemcsés, terbutilazinra szelektív MIP-et 

előállítani tömény polimerizációs elegyből úgy, hogy a polimerizációs oldószer (toluol) 

egy részét paraffinolajjal (hosszú szénláncú alkánok keveréke) helyettesítették [36]. A 

nagy viszkozitású porogénben gátolt a képződő láncok diffúziója, és emiatt ugyanúgy 

nem tudnak összekapcsolódni, mint híg oldatban. A tömény oldat használata a híg helyett 

előnyös a templát- funkciós monomer komplex kialakulásának szempontjából. 

2.4.3.5 Szuszpenziós és emulziós polimerizáció 

Szuszpenziós polimerizáció során két fázis van jelen kevertetés közben: egy, a 

prepolimerizációs elegyet tartalmazó szerves fázis, és egy ezzel nem elegyedő másik fázis 

(víz vagy szénhidrogének perfluoro-származékai vagy paraffinolaj). A képződő emulzió 

minden cseppjében egy tömbpolimerizációs reakció valósul meg, eredményképp pedig 

10-100 µm-es szemcséket kapunk (a szemcseméret a kialakuló cseppek méretétől függ). 

Az emulziót felületaktív anyag hozzáadásával stabilizáljuk, ami azonban kedvezőtlenül 

befolyásolhatja a templát-funkciós monomer kölcsönhatást. Azonban sikerült már 

adalékanyag hozzáadása nélkül is szuszpenziós polimerizációt végrehajtani [37-38]. 

Az első emulziós polimerizációval előállított MIP 1992-ben készült [39]. Az emulziós 

polimerizáció hasonlít a szuszpenziós polimerizációra. A szuszpenziós polimerizációnál 

az iniciátor a monomer fázisában van, az emulziós polimerizációnál azonban eltérő 

fázisban (ha a monomer vízoldható, akkor az iniciátor a szerves fázisban oldódik, vagy 

fordítva). A kialakított szemcsék mérete az emulziós polimerizációnál kisebb (<1 μm), 

mint a szuszpenziós polimerizációnál (> 1 μm) [40].  

2.4.3.6 Polimerizáció szilikagél pórusaiban 

Polimerizálhatunk porózus anyag, például szilikagél pórusaiba is [41]. A fordított fázisú 

töltetként használatos módosított szilikagél előnyösebb, mivel a felületi szilanolcsoportok 

zavarnák a hidrogénhidas templát-funkciós monomer kölcsönhatás kialakulását. Ilyenkor 

a tömbpolimerizációnál is használt prepolimerizációs elegyet felitatjuk a szilikagél 

pórusaiba, és ott játszatjuk le a polimerizációt. A kapott szilika–MIP kompozit porozitása 
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tovább növelhető, ha a szilikagélt utóbb kioldjuk belőle (a mechanikai stabilitás azonban 

romlik). 

2.4.4 Racionálisan tervezett MIP-ek 

Mint korábban említettem, a funkciós monomer és a templát közötti kölcsönhatások 

száma, erőssége és iránya alapvetően befolyásolja a kialakuló polimer tulajdonságait. 

Ezért a polimerizációs körülmények megválasztása igen kritikus a polimer későbbi 

szelektivitására, affinitására nézve. Az irodalom jelentős részében „alap” recepteket 

használnak a MIP-ek szintézisére korábbi irodalmi példák alapján, minden további 

optimálás nélkül. Ez a megközelítés általában elfogadható teljesítményt nyújt az 

analitikai alkalmazás során. Ha azonban ettől jobban teljesítő polimerre van szükségünk, 

túl sok összetétel kipróbálása egy adott templátra nagyon időigényes, mivel a 

hagyományos módszerekkel egy új polimer előállítása, tisztítása és jellemzése többnapos 

feladat. Ezért egyre inkább modernebb módszereket használnak a kutatók a 

legalkalmasabb MIP keresésére, ilyen módszerek az alábbiak: 

2.4.4.1 Prepolimerizációs elegy vizsgálata 

Az elkészített prepolimerizációs elegyet különböző analitikai technikákkal, például 

NMR-rel, UV-VIS, IR, fluoreszencia spektroszkópiával [42-43] vizsgálják. A 

mérésekből általában a templát-funkciós monomer között kialakuló sztöchiometriára, a 

kötés erősségére, illetve a kölcsönhatásban részt vevő atomokra következtetnek. Ez a 

módszer azonban nem alkalmas nagyszámú monomer és körülmény gyors tesztelésére. 

2.4.4.2 Kombinatorikus megközelítés 

A gyógyszeriparban is divatos kombinatorikus, nagy áteresztőképességű módszer 

alkalmazása jelentősen lerövidíti a polimerek vizsgálati idejét [44]. Ilyenkor nagyszámú 

(tíztől több száz) polimert tartalmazó „polimer könyvtárat” szintetizálnak különböző 

összetételekben. A polimerekből kis mennyiségeket állítanak elő, jellemzően pár tíz mg-

ot, az anyagigény csökkentése érdekében HPLC mintatartó üvegekben vagy mikrotiter 

tálcában. Ezután általában egyetlen koncentrációnál vizsgálják az egyensúlyi 

visszakötődést. Ezen módszer nagy előnye a számítógépes módszerekkel szemben, hogy 

az adatok valós polimerektől származnak. A kutatócsoportunknak fenitoin [45] és 

cimetidin MIP [46] összetételét sikerült optimálnia ezzel a módszerrel. 

2.4.4.3 Számítógépes modellezés 

A kölcsönhatások számítógépes vizsgálatára két fő módszer terjedt el: kvantumkémiai 

számítások és molekuladinamikai szimulációk [47]. A számítógépes módszerek általában 

a templát-funkciós monomer között kialakult kölcsönhatásokra összpontosítottak, 

feltételezve hogy ezek megőrződnek a polimerizáció során, illetve a polimerben is. 

Később felismerték, hogy további tényezők, például a keresztkötő, iniciátor és oldószer 

hatását is figyelembe kell venni a számítások során [48].  
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2.4.4.4 Kemometriai módszerek 

Kísérlettervezési módszerek alkalmazása során több változó (amik jelen esetben a 

polimerizációs körülmények) együttes módosítása lehetséges. Egy 2015-ös összefoglaló 

cikk elemzi a módszer alkalmazhatóságát a MIP-ek tervezésében [49]. 

2.4.5 Templát eltávolítása 

Az elkészült MIP-et a felhasználás előtt alaposan ki kell mosni, a templát lehető 

legteljesebb eltávolítása céljából. A szükséges tisztítás mértéke a későbbi felhasználástól 

függ, így preparatív céloknál kevésbé fontos, mint analitikai felhasználás esetén. A teljes 

eltávolítást nehezítheti a templát kötődése a polimerhez, a templát limitált oldhatósága a 

mosófolyadékban, illetve a polimer nagy keresztkötöttségi foka. Kis móltömegű 

templátoknál az eltávolítás hatásfoka általában >99%, de nagyobb molekuláknál 

(peptidek vagy fehérjék) nem éri el a 75%-ot. Természetesen jelentősen akadályozza a 

templát eltávolítását, ha az a polimerizáció során reakcióba lép és beépül a polimerbe 

[26]. 

Az alkalmazás során folyamatosan kimosódó templát zavarja a mérést, ezt a jelenséget 

bleedingnek nevezzük. Ezen zavarás kiküszöbölésére sokszor „dummy template”-t 

használnak (ld. 2.4.2.1 fejezet). Így a kimosódó templát nem zavarja a mérendő 

célvegyület jelét, azonban a kötőhelyeket továbbra is elfoglalja, tehát mennyiségére 

ilyenkor is ügyelni kell.  

Többféle templát kimosási módszer terjedt el, ezek jellemzőiről egy 2011-ben megjelent 

összefoglaló cikkben olvashatunk [50]. Az optimális mosás hatékony, kevés időt és 

oldószert igényel, valamint kíméletes a polimer számára. Ezek a módszerek a 

következők: 

 Soxhlet-extrakció 

 egyszerű oldószeres mosás több lépésben 

 extrakció szuperkritikus szén-dioxiddal 

 ultrahangos folyadék extrakció 

 mikrohullámmal segített extrakció. 

A MIP-ek regenerálhatósága egyik legnagyobb előnyük, több publikációban bemutatják, 

hogy a polimer teljesítőképessége 10 mosási ciklus után sem csökken. 

2.5  Sztöchiometrikus nemkovalens imprintelés 

A molekuláris lenyomatú polimerek igen jelentős hányada metakrilsav alapú. A 

metakrilsav egy olcsó, kereskedelmi forgalomban kapható anyag, amely már 

számtalanszor bizonyította alkalmasságát a MIP-ek építőköveként. Többnyire bázikus 

anyagok imprintelésekor használatos monofunkciós monomer. Olyan anyagok 

imprintelésére, amelyek több ponton is képesek hidrogénhidas kötést létesíteni, 

célszerűbbnek látszik többfunkciós, a templáthoz geometriailag is jól illeszkedő 

monomer alkalmazása. Így várható, hogy homogén kötőhelyek képződnek, melyeken a 

kötődés erős és szelektív. Ezen funkciós monomerek templátra szabottak („tailor-made”): 

az adott templát funkciós csoportjait, azok távolságát és térbeli elrendezését követik. 
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Elméleti számítások/ meggondolások útján választják ki őket az adott feladatra, és 

egyszerű szerves kémiai módszerekkel szintetizálhatóak. 

Ezen funkciós monomerek nagy előnye, hogy a templáthoz képest sztöchiometrikus 

arányban lehet őket használni, mert az asszociációs konstansok nagyok (Ka ≥103 M-1), 

vagyis gyakorlatilag teljesen komplexálódnak (≥90%) a templáttal polimerizáció előtt. 

Minél erősebb kölcsönhatás alakul ki ugyanis, annál több komplex van jelen a 

prepolimerizációs elegyben, templát specifikus kötőhelyeket eredményezve. A 

molekuláris lenyomatképzés ezen újabb irányvonalát sztöchimetrikus nemkovalens 

imprintelésnek nevezte el Wulff és Knorr [51]. 

Néhány ilyen funkciós monomer például: 

 karbamid alapú monomerek [52] 

 bisz(boronát-amid) alapú monomer [53]  

 2,6-bisz(akrilamido)piridin (BAAPy). 

A 2,6-bisz(akrilamido)piridin (BAAPy) monomer működésének vizsgálata a doktori 

munkám részét képezi, ezért ennek a monomernek az irodalmára térek ki részletesebben.  

A BAAPy egy olyan piridin-származék, amely három-pontos hidrogénkötés létesítésére 

alkalmas egységet tartalmaz, mégpedig donor–akceptor-donor (D-A-D) sorrendben. Ez a 

felépítés nagyon eredményesnek bizonyult az A-D-A egységet tartalmazó molekulák 

imprintelésében. 

A BAAPy-t Tanabe és mtsai [54] használták először MIP szintézisben. Ekkor 

barbiturátokra imprinteltek kloroformban, a templát-funkciós monomer arány a 

polimerizációban 1:2 volt, a 13. ábrán feltételezett szerkezetnek megfelelően. A 

kromatográfiás tesztelés során a polimer szelektívnek bizonyult a templátra az analóg 

vegyületekkel szemben. Ez a kutatócsoport később nukleotidokra imprintelésnél 

kimutatta, hogy a BAAPy-val készült polimernek nagyobb az affinitása a templáthoz, 

mint a hagyományos MAA alapú polimernek [55].  

 

13. ábra BAAPy és ciklobarbitál között kialakuló lehetséges szerkezet [54] 

A BAAPy-t az alábbi templátokhoz használták eddig: 

 barbiturátok [54, 56-57] 

 nukleotid bázisok és származékaik [55, 58-62] 

 riboflavin származékok [63-64] 
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 királis gyógyszermolekulák: aminoglutetimid rákellenes gyógyszer 

enantiomerjeinek elválasztásához sikeresen alkalmazták [65], valamint R-

thalidomid gyógyszerhatóanyag enantiomerszelektív szabályozott hatóanyag 

leadásában is [66]. 

Valódi, biológiai mintákban is jól teljesítettek a BAAPy alapú polimerek: barbiturátok 

[56] és tegafur pro-drug [62] extrakciójára használták vizeletből, illetve riboflavin 

kivonására tejből és sörből [64]. A BAAPy és az irodalmi templátjainak szerkezete 14. 

ábrán látható. 

 

14. ábra BAAPy alapú polimerek irodalmi templátjai 

2.6 Fehérjék imprintelése 

Kis molekulákra már számos jól működő MIP-et előállítottak, a fehérjék imprintelése 

azonban még mindig nem megoldott feladat. Ennek okai többrétűek:  

 a MIP-ek általában apoláros aprotikus oldószerben készülnek, mellyel a fehérjék 

nem kompatibilisek 

 a nagyméretű molekulák imprintelés után nehezen távolíthatók el a polimer 

belsejéből, és gátolt a diffúziójuk a polimer kötőhelyeihez a visszakötődés során 

 a fehérjéken lévő funkciós csoportok növelik a nem specifikus kölcsönhatások 

kialakulásának lehetőségét 

 a szerkezetük nem merev, ami rontja az imprintelés hatékonyságát. 

Fehérjék imprintelésére két fő stratégia terjedt el, amelyek a diffúziós úthossz 

csökkentésén alapulnak: 

 kis keresztkötöttségű gélek előállítása 

 nagy keresztkötöttségű, felületi (3D-s helyett 2D-s) polimerek előállítása. 
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Doktori munkám első hónapjaiban én is bekapcsolódtam egy fehérjére imprintelt MIP 

előállításába és vizsgálatába [14]. Ezen munka keretében felületi fehérje-lenyomatot 

tartalmazó vékony polimerfilmet állítottunk elő. Modellfehérjeként a tojásfehérjében 

található avidint választottuk. A célfehérjét polisztirol gyöngyökhöz rögzítettük, majd e 

gyöngyökből kompakt réteget alakítottunk ki egy hordozó felületén. A gyöngyök közötti 

teret ezután polimerrel töltöttük ki, amelyben a polimerizáció során kialakult a gyöngyök 

és az azokon elhelyezkedő fehérjemolekulák lenyomata. Végül a gyöngyök 

eltávolításával kaptuk meg az imprintelt polimerfelszínt. Az így kapott MIP szelektivitást 

tanúsított a templát, az avidin felé más fehérjékkel szemben.  

Kutatómunkám fő témája kismolekulákra imprintelt polimerek vizsgálata, így a 

továbbiakban csak ezekre térek ki részletesen. 

2.7 Molekuláris lenyomatú polimerek alkalmazása 

A molekuláris lenyomatú polimerek szelektivitása többféle alkalmazásban is 

használható: 

 szelektív adszorbensként (kromatográfiában [67-69], illetve kapilláris 

elektrokromatográfiában [67, 70-71] vagy szilárdfázisú extrakcióban [72-73]) 

 katalizátorként (képes enzim aktív helyeit utánozni, így katalizálni a reakciókat) 

[74-75] 

 szenzorként (a szenzor felismerési egysége) [4, 25, 76] 

 membránokba építve [77-79] 

 mesterséges ellenanyagként ligandum kötési assay-ben [80-82] 

 szabályozott hatóanyag-leadásra [83-84]. 

A továbbiakban részletesebben fogom ismertetni a MIP-ek különböző technikákban való 

alkalmazását, különös tekintettel a szelektív adszorbensként való felhasználásra.  

2.7.1 Kromatográfia 

A MIP-ek potenciális alkalmazási területeinek egyike az elválasztástechnika. A MIP-pel 

töltött HPLC oszlopok szelektivitása általában kiváló, ezért nagyon hasonló anyagok, 

például enantiomerek elválasztására is alkalmasak. Jelenleg többféle, nem imprinteléssel 

készült (pl. ciklodextrin vagy cellulóz alapú) királis oszlop van forgalomban, azonban 

ezen oszlopokon az elválasztás sikeressége, illetve az enantiomerek elúciós sorrendje 

előre megjósolhatatlan. A királis MIP-ek állófázisként való használata során ezek 

adottak: a templátként használt anyagnak nagyobb lesz a visszatartása az oszlopon, így 

az később eluálódik. 

Az első MIP-HPLC oszlop is enantiomerek elválasztására készült [85]. A MIP alapú 

HPLC töltetek kereskedelmi forgalomba kerülését azonban akadályozza az, hogy a 

csúcsok rendkívül szélesek, valamint aszimmetrikusak, tailingesek. E problémák okai a 

következőek lehetnek: 

 egyenlőtlen méretű és alakú szemcsék 

 heterogén kötőhelyek: a templát-funkciós monomer kölcsönhatás nem elég 

erős ahhoz, hogy csupa egyforma kötőhely alakuljon ki, emiatt a kötőhelyek 

kötéserőssége és szelektivitása elég széles skálán változhat. A kötőhelyek 

hozzáférhetősége sem egyforma  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAvidin&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE9o1ODpl-ot9fzM-MJIJoLKaYPWQ
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 lassú anyagtranszport 

 az oszlop nem megfelelő töltése 

 termodinamikai okok: az izoterma nemlineáris jellege, amelyre elsősorban 

Guiochon és mtsai [86-87] hívták fel a figyelmet. 

Próbáltak homogén, gömb alakú és néhány mikrométer átmérőjű szemcséket, valamint 

homogénebb kötőhelyeket tartalmazó MIP-eket előállítani, azonban így sem sikerült 

javítani a kromatográfiás csúcsok alakján. Nagy valószínűséggel az elnyúló csúcsalak 

legfőbb oka a nemlineáris izoterma. A nemlineáris izoterma a preparatív 

kromatográfiában, vagyis nagyon nagy oldatkoncentrációk esetén megszokott jelenség, 

azonban az analitikai koncentrációtartományban ritkán fordul elő. A MIP-eknél viszont 

épp ez a jellemző eset, mégis a kutatók sokszor nem ennek megfelelően kezelik a MIP-

oszlopon mért adatokat, ahogyan arra a későbbiek során kitérek. 

A MIP-ek nagy keresztkötöttségi fokuk révén mechanikailag stabilak, vagyis ellenállóak 

a HPLC-ben kialakuló nagy nyomással szemben. Továbbá kémiai ellenállóságuk 

lehetővé teszi a széles pH intervallumban való munkát is. A tömbpolimerek nem ideálisak 

oszloptöltésre szabálytalan méretük és alakjuk miatt. Célszerű pár µm átmérőjű gömb 

alakú szemcsék alkalmazása, amit a korábban bemutatott eljárásokkal, például 

precipitációs polimerizációval nyerhetünk. Alternatívaként monolit oszlopok is 

használhatók [33]. 

2.7.2 Kapilláris elektrokromatográfia 

A kapilláris elektrokromatográfia (CEC) olyan kapilláris elektroforézis készülékben 

alkalmazható elválasztástechnikai módszer, ahol egy kromatográfiás állófázissal töltött 

kapillárisban a mintát és a mozgófázist az elektroozmózis áramoltatja. A komponensek 

elválasztása kromatográfiás és elektroforetikus hatások kombinációján alapul, ezért a 

CEC-cel általában a kromatográfiánál is jobb szelektivitás érhető el. További előny, hogy 

nagyon kis szemcséket is használhatunk a kromatográfiával ellentétben (ezáltal a lassú 

anyagtranszport javítható), valamint miniatürizálható, ezáltal nagy áteresztőképességű 

vizsgálatokat tesz lehetővé kevés adszorbens felhasználásával. A MIP-ek jól 

kombinálhatóak a kapilláris elektrokromatográfiával. 

Különböző technikai problémák azonban felvetődtek a gyakorlati alkalmazás közben, 

mint a vékony kapilláris megfelelő megtöltése szabálytalan alakú MIP szemcsékkel, záró 

frit (ami esetleg nem specifikus kötődéseket okoz) elkészítése, buborékképződés stb. 

Ezen problémák leküzdésére többféle töltési módot dolgoztak ki: 

 in situ polimerizáció a kapillárisban [88] 

 MIP szemcsék „csapdázása”: a hagyományos tömbpolimert betöltik a kapillárisba 

monomerekkel együtt, majd egy újabb polimerizációt végeznek, amikor gél 

képződik, ami megfogja a polimert, megakadályozva a kimosódást [89] 

 Nyitott csöves (open tubular): a kapilláris belső falát aktiválják, és innen indítják 

a polimerizációt, vékony polimerréteg alakul ki a falon [90] 

 MIP adalék a háttér elektrolitban [91]. Ilyenkor a MIP tulajdonképpen egy 

pszeudo-állófázisként szolgál, eloszlatva az elektrolitban. Előnye, hogy ilyenkor 

a MIP szemcsék a kívánt alkalmazástól függően gyorsan kicserélhetőek. 
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2.7.3 Szilárdfázisú extrakció 

A legtöbb analitikai minta mérésekor még az igen szelektív HPLC-MS technika sem 

szolgáltat megfelelő eredményeket megfelelő mintaelőkészítés nélkül, mivel a mátrix 

komponensek befolyásolhatják az analátok ionizációját. Az egyik legelterjedtebb 

mintaelőkészítési módszer a szilárdfázisú extrakció (SPE). 

A hagyományos (nem MIP alapú) SPE szorbensek hasonlóak a kromatográfiás 

szorbensekhez, ezáltal széles körben elérhetőek, tulajdonságaik jól ismertek, nagy 

kapacitásúak és lineáris adszorpciós izotermájuk van. Szilárdfázisú extrakcióra általában 

csak néhány fajta töltetet használnak, amikkel sokféle analitikai probléma többé-kevésbé 

megoldható. Ez jelzi a használt szorbensek gyenge szelektivitását is. A mosó- és 

eluálószer variálásával tudnak bizonyos mértékben szelektív extrakciókat elérni. 

Napjainkban az érdeklődés egyre inkább a szelektív szorbensek felé fordul, ilyenek az 

immunszorbensek és a molekuláris lenyomatú polimerek.  

A molekuláris lenyomatot tartalmazó szorbenssel végzett szilárdfázisú extrakció 

(MISPE- Molecularly Imprinted Solid Phase Extraction) a MIP-ek egyik legígéretesebb 

alkalmazási területe. Az első MISPE-t Sellergren fejlesztette ki [92].  

Ilyenkor a polimer általában két szűrőlap közé kerül egy rövid oszlopban. Ma már 

kereskedelmi forgalomban is kaphatóak MISPE oszlopok (például beta-blokkolók, 

triazinok vagy clenbuterol megkötésére szolgáló SupelMIP termékek).  

Sok esetben nem egy konkrét vegyület, hanem egy egész vegyületcsalád meghatározása 

a cél (ahogyan a kereskedelmi MIP-ek nevei is jelzik), így ilyen esetekben kifejezetten 

jól jön a MIP-ek keresztszelektivitása, vagyis az a tulajdonság, hogy a templáthoz hasonló 

anyagokat is képes megkötni a polimer. Néhány esetben azt tapasztalták, hogy a NIP is 

hasonlóan hatékony volt a MIP-hez a zavaró anyagoktól való megtisztításban, vagyis 

ezekben az esetekben nincs szükség imprintelésre [93-94]. 

A MISPE célja általában: 

 az analát dúsítása, amennyiben az nagyon kis koncentrációban van jelen, ezáltal 

növelhető az analízis érzékenysége 

 a minta tisztítása, mely a detektálást zavaró komponensek elkülönítését jelenti az 

analát(ok)tól, s így ezek a zavaró anyagok nem fogják befolyásolni a mérendő 

anyag jelét. 

A szilárdfázisú extrakció lépéseit a 15. ábra mutatja be: 
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15. ábra Szilárdfázisú extrakció (SPE) lépései [95] 

A kondícionálás célja a polimer nedvesítése. Ezután történik a minta oldatból való 

felvitele. A minta oldószere lehet vizes, vagy szerves oldószer alapú. A vizes oldószer 

használatakor az analát kötődése sokszor hidrofób és/vagy ionos kölcsönhatáson 

keresztül történik, ami nem feltétlenül szelektív. A szelektív mosás az SPE legkritikusabb 

lépése, olyan oldószert/oldószerkeveréket kell választanunk, amely megbontja a zavaró 

anyagok és a polimer közötti kölcsönhatásokat, ezáltal ezek az anyagok lemosódnak a 

polimerről, míg a célvegyület továbbra is megkötve marad. Az elúciót a kötőhelyek és a 

célvegyület közötti kölcsönhatást megbontó oldószerrel végezzük. 

A mintaelőkészítés gyorsabbá tétele, egyszerűsítése, miniatürizálása, 

automatizálhatósága érdekében a szilárdfázisú extrakciónak modern verziói jelentek meg, 

mint az in-tube SPE [96], MIP-pel bevont szál [97], monolit MIP szál [98], extrakció 

MIP-pel bevont keverőpálcával (stir-bar sorptive extraction, SBSE) [99], mágneses 

gyöngyök [100]. Ezen és még más hasonló technikai megoldások részletei 

megtalálhatóak egy 2015-ben megjelent összefoglaló cikkben [95]. Néhány formátumot 

a 16. ábrán mutatok be. 

 
16. ábra Különböző formátumok a MIP alapú mintaelőkészítési technikákban. A: szilárdfázisú 

extrakció; B: szilárdfázisú mikroextrakció (SPME); C: in-tube SPE; D: membrán;E: stir-bar 

sorptive extrakció; F: mágneses gyöngyök; G: tű/mikropipetta hegy [21] 

2.7.4 Ligandum kötési assay-ek 

A molekuláris lenyomatú polimerek érdekes alkalmazási területe az immunreagensek 

helyettesítése. Egyes MIP-ek az ellenanyagokhoz hasonló szelektivitással és nagy 

egyensúlyi állandóval kötik meg a templátot. Ugyanakkor a MIP-nek több előnyös 

tulajdonsága van, a két anyagtípus összehasonlítása a 2. táblázatban található. Vlatakis és 
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mtsai a Nature folyóiratban publikálták [20], hogy a molekuláris lenyomatú polimerek a 

biológiai receptorokéhoz hasonló szelektivitást tudnak felmutatni. 

2. táblázat MIP-ek és ellenanyagok tulajdonságainak összehasonlítása 

MIP  Ellenanyag 

Poliklonális jellegű, a nem 

kovalens MIP-ekben többféle 

kötőhely jön létre 

Kötőhely heterogenitás 

A monoklonális ellenanyag 

nagy szelektivitású 

kötőhelyeket biztosít 

Egyszerű Előállítás Bonyolult előállítás és kezelés 

Nagy affinitás Affinitás Nagy affinitás 

Olcsó Költség Drága 

Ellenállnak az erélyes 

körülményeknek is 
Stabilitás Sokkal kevésbé ellenállóak 

Néhány év után is jól működnek Tárolás 
Néhány napig tárolhatóak 

szobahőmérsékleten 

Limitált víz-kompatibilitás Oldószer Vízben jól működnek 

2013-ban sikeresen alkalmaztak MIP-eket az ellenanyagok kiváltására az ELISA 

assayben is [101]. A vankomicin mérésének érzékenysége három nagyságrenddel 

nagyobbnak adódott a korábbi, hagyományos ellenanyag alapú ELISA-hoz képest. 2014-

ben a MIP nanorészecskéket mágnesessé téve tovább fejlesztették a módszert [102], a 

Fe3O4 katalizálta a színváltozásért felelős szubsztrát átalakítását, így ez esetben enzimre 

sem volt szükség. 

2.7.5 Szenzorok 

A szenzor egy olyan eszköz, amely a mérendő anyag koncentrációjától függő jelet 

szolgáltat. A mérés szelektivitását egy molekulafelismerő réteg biztosítja, mely 

szelektíven képes kölcsönhatást kialakítani a célvegyületekkel. Ez a felismerő réteg lehet 

például ellenanyag, enzim vagy molekuláris lenyomatú polimer. A célmolekula 

bekötődésekor a szenzorfelület valamilyen fizikai/kémiai tulajdonsága megváltozik. Ezt 

a változást egy átalakító egység (transducer) transzformálja át mérhető jellé. A MIP alapú 

szenzoroknál használatos átalakítók: 

 elektrokémiai (potenciometrikus, voltammetrikus, konduktometriás) 

 optikai (fluoreszcencia, SPR (felületi plazmon rezonancia), Raman, IR) 

 tömegváltozáson alapuló (QCM: kvarckristály mikromérleg). 

Az első MIP alapú szenzor egy fenilalanin-anilid mérésére szolgáló szenzor volt [103].  

A hagyományos, például tömbpolimerizációval készült polimerek nem nagyon 

alkalmasak szenzorba építésre. Azért, hogy a polimer és a transducer megfelelő 

kapcsolata megvalósuljon, leginkább a polimer in situ kialakításának módszere terjedt el 

a transducer felületén, ez is leginkább elektrokémiai módszerrel. Ekkor nagyon vékony 

rétegeket képeznek a szenzor felületén, hogy biztosítsák az imprintelt helyek és a szenzor 

felület közelségét. 
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2.7.6 Molekuláris lenyomatú polimerek alkalmazása különböző 

feladatokra 

A molekuláris lenyomatú polimerek a szelektivitásuknak köszönhetően többféle 

analitikai/elválasztási célra használhatóak, néhány példa: 

 racém anyagok enantiomerjeinek elválasztása [69] 

 természetes vizekből a szennyező anyagok eltávolítása [104] 

 genotoxikus szennyezők kivonása gyógyszerhatóanyag mellől [105] 

Egyéb újszerű, érdekes felhasználások: 

 információtárolás [106] 

 dezodorok összetevőjeként a kellemetlen szagok csökkentése [107] 

 vércsoport meghatározás [108] 

 anyagok tároló közege hosszú távon [109] 

 quorum sensing (baktériumpopulációk egyedei közötti együttműködés) gátlása 

által a baktérium okozta fertőzések megakadályozása [110]. 

2.7.7 Kereskedelmi MIP-ek 

A MIP-eket még csak egy-két alkalmazásra forgalmazzák, ezekre mutatok be példákat. 

A kereskedelmi forgalomban kapható szilárdfázisú extrakciós tölteteket már említettem. 

Forgalmazók illetve gyártók pl. Sigma-Aldrich/Supelco, Biotage, Polyintell. 

A Semorex cég [111] fehérje-felismerő MIP-eket kínál. A MIP Diagnostics Ltd-t [112] 

2015-ben alapították ismert MIP-es szakemberek. NanoMIP-eket (nano mérettartományú 

MIP-eket) gyártanak, a rendelést követően két héten belül ígérik a jövőbeli 

felhasználóknak a kívánt célra készült MIP-eket. Lehetőség van a cégnél az automata 

MIP-szintetizálójukon elkészítenünk a polimerünket. A Ligar [113] egy Új-Zéland 

központú cég, amely nagyüzemi használatra szánja a MIP-eket. 5 kg feletti sarzsokat 

gyártanak MIP bevonatú szemcsékből, de nanoszűrőkbe is tesznek MIP-eket. Egy példa: 

5000 liter 4000 ppm króm tartalmú szennyvízből nyerik vissza a krómot MIP szemcséken 

való átpumpálással. Számos más célmolekulára is kínálnak MIP-eket: sokféle fém, illetve 

szerves anyag kivonására vízből, olajból, fungicidek és kellemetlen ízt okozó anyagok 

eltávolítására borból, stb ipari körülmények között. 

2.8 Molekuláris lenyomatú polimerek fizikai és kémiai 

jellemzése 

2.8.1 Fizikai módszerek 

Több módszer is rendelkezésre áll a MIP-ek fizikai tulajdonságainak vizsgálatára [114]. 

2.8.1.1 Mikroszkóp (optikai, elektronmikroszkóp) 

A polimer szemcsék alakja, mérete illetve méreteloszlása vizsgálható. 

2.8.1.2 Nitrogén  porozimetria 

Vákuumban, alacsony hőmérsékleten az adszorbeált oldószer és gáz molekulákat 

eltávolítják a polimerfelületről. Ezt követően N2 jelenlétében (különböző relatív nyomás 

értékeken) mérik a nitrogén adszorpció majd deszorpció mértékét. A BET modell és 
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matematikai számítások alkalmazásával meghatározható a fajlagos felület, pórustérfogat, 

átlagos pórusátmérő és a pórusátmérő eloszlás. 

2.8.1.3 Duzzadás 

A polimer oldószerbeli duzzadásának foka információt ad a polimer szerkezetéről. A 

száraz polimert ismert mennyiségű oldószerrel inkubálják, és a polimer térfogatváltozását 

mérik az oldószer hatására. 

2.8.1.4 Fordított méretkizárásos kromatográfia (ISEC) 

Az ISEC ellentétben a nitrogén porozimetriával, nem száraz, hanem nedves állapotban 

vizsgálja a polimerek pórusosságát, ami már közelebb áll az alkalmazásbeli 

körülményekhez. Ilyenkor a polimert egy HPLC oszlop állófázisaként használják, és 

adott körülmények között mérik különböző átmérőjű polimer standard anyagok elúciós 

idejét. Ilyenkor a standardek molekula átmérőjének függvényében vizsgálják a kizárási 

térfogatot, amelyből meghatározzák a pórusméret-eloszlást (PSD). Sellergren és mtsai 

kimutatták például, hogy az ametrinnel imprintelt polimernek sokkal szűkebb 

pórusméret- eloszlása van, mint a neki megfelelő NIP-nek (ld. 17. ábra) [115].  

 
17. ábra MIP és NIP pórusméret-eloszlása [115] 

2.8.1.5 Spektroszkópia (IR, NMR) 

Szilárd fázisú NMR-rel információt nyerhetünk a reagálatlan kettős kötések 

mennyiségéről, ezáltal a monomerkonverzióról. A reagálatlan kettős kötések 

kimutatására az IR spektroszkópia is alkalmas [116]. 

2.8.1.6 Elemanalízis 

A beépült monomer mennyisége vizsgálható elemanalízissel abban az esetben, ha például 

a funkciós monomer tartalmaz heteroatomot (nitrogén), de a keresztkötő nem. 

2.8.2 Kémiai módszerek 

A kémiai vizsgálati módszerekkel a MIP-ek és különböző vegyületek kölcsönhatásait 

vizsgálják. Így próbálnak képet kapni a MIP-ek kötőkapacitásáról, a kötődés 

szelektivitásáról, és végső soron a kötőhelyek szerkezetéről. A kötődési vizsgálatok 

alapján a molekuláris lenyomatképzés megtörténtét és a polimerek teljesítőképességét 

kétféleképpen szokták jellemezni: 



Irodalmi háttér 

 

 

26 

 a MIP mennyivel jobban köti az analátot, mint a kontroll polimer (NIP), 

ezt az imprinting faktorral (IF, lenyomatképzési tényező) szokták leírni  

 a templát és azzal analóg vegyületek kötődésében mekkora különbség van 

az adott polimeren, ez adja meg a polimer szelektivitását. 

2.8.2.1 Batch adszorpció 

A statikus (batch) adszorpciós mérések során adott tömegű polimerhez (m) adott 

koncentrációjú (c0) és térfogatú (V) analát oldatot adnak (vagy esetleg több vizsgálandó 

vegyület elegyét, ld. később). A mintákat az egyensúly beálltáig rázatják, majd 

centrifugálás vagy szűrés után a felülúszót vizsgálják, általában UV spektrofotometriával 

vagy HPLC-vel. Az oldatban maradt analát egyensúlyi koncentrációjából (c, mol/l) és a 

fázisarányból (F=V/m) kiszámítható az egységnyi tömegű polimeren megkötött analát 

mennyisége (q, mol/kg).  

Több kiindulási paraméterrel (például változó koncentráció vagy fázisarány) végzett 

mérésből több egymáshoz tartozó egyensúlyi q-c párt kapunk, vagyis megkapjuk a 

polimer egyensúlyi adszorpciós izotermáját. A mérésekből adott egyensúlyi 

koncentrációnál megoszlási hányados (D=q/c), imprinting faktor (IF=DMIP/DNIP) és 

szelektivitás (Szel=Dtemplát/Danalóg vegyület) számítható. A mérés menetét a 18. ábra mutatja. 

 

18. ábra Batch adszorpciós mérés menete [117] 

2.8.2.2 Frontális kromatográfia 

A polimereket üres HPLC oszlopba töltik, majd ezen áramoltatják át a mozgófázist, ami 

az analátot szakaszosan növekvő koncentrációkban tartalmazza. Az egyes 

koncentrációkhoz tartozó áttörési görbe mérhető koncentrációnként (a) vagy lépcsősen 

(b), ld. 19. ábra. Az áttörési térfogat meghatározható a görbék inflexiós pontjából, 

amelyből kiszámítható a megkötött analát mennyisége. Így adszorpciós izoterma mérhető 

elég nagy pontossággal. A módszer részletes leírása és a számítások menete megtalálható 

Guiochon és mtsai könyvében [118]. Ők voltak az elsők között, akik a MIP-ek izotermáit 

frontális kromatográfia módszerével vizsgálták D- és L-fenilalanin-anilid izotermáit mérve 

L-fenilalanin-anilid imprintelt polimeren [119].  

 
19. ábra Frontális kromatográfiás mérési profil (a) koncentrációnként, (b) lépcsősen 
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2.8.2.3 Elúciós kromatográfia 

Elúciós kromatográfiás jellemzés során a polimereket kromatográfiás oszlopba töltik, 

melyen eluenst áramoltatnak át, majd ebbe injektálják az analátot tartalmazó oldatot. Az 

eluens többnyire ecetsavat tartalmazó acetonitril. Az ecetsav a kötődés gyengítésére, 

vagyis a retenciós idő elfogadható szintre csökkentésére szolgál. 

A MIP-ek jellemzésére kétféle mérőszámot használnak: a MIP oszlop szelektivitását, 

azaz a templát és egy másik anyag retenciós tényezőjének hányadosát (α), illetve a MIP 

oszlopon és a NIP oszlopon a templátra mért retenciós tényezők hányadosát (IF).  

A kromatogramon kapott csúcsalakok elnyúlóak, nem szimmetrikusak, ami elsősorban a 

nemlineáris izoterma következménye. Egy ilyen kromatogramot mutat be a 20. ábra, 

amikor egy aminosav-származék egyik enantiomerjére történt az imprintelés [120]. 

Racém anyag injektálásakor, a második, elhúzódóbb csúcs a templátként használt 

enantiomer jele. 

 
20. ábra Enantiomerek elválasztása királis MIP-en, ahol a templát csúcsa elnyúló [120] 

Az elnyúló csúcsok miatt azonban a retenciós tényező értelmezése bizonytalan. A 

nemlineáris izotermának köszönhetően a csúcsmaximum helye nagymértékben függ a 

beinjektált anyagmennyiségtől, ezáltal nem jellemző a polimerre [8]. A mérési 

eredmények továbbá azért sem használhatóak fel a MIP jellemzésére más 

alkalmazásokban, mert nem egyensúlyi adatok. Mindez nem jelenti azt, hogy az elúciós 

kromatográfia teljesen alkalmatlan lenne a MIP-ek szelektivitásának vizsgálatára. 

Kvantitatív következtetésekre ugyan nem használható, de polimerek kvalitatív 

összehasonlítására alkalmas lehet. 

2.8.2.4 Adszorpciós izotermák értékelése 

Az adszorpciós mérések során sokszor csak egy adott kiindulási koncentráció szinten 

hasonlítják össze a templát kötődését a MIP-en és a NIP-en, vagy pedig a templát és egy 

analóg vegyület kötődését a MIP-en. Ebből számolnak IF-t és szelektivitást. Azonban ez 

a gyakorlat helytelen, mivel ezek a mennyiségek erősen koncentrációfüggőek, mint 

ahogyan ezt már néhány kutató észrevette ([8, 121]) és ahogyan ez később 

dolgozatomban is bemutatásra kerül. 

Emiatt többen hangsúlyozzák, hogy teljes izoterma felvétele szükséges a polimer 

jellemzéséhez [8, 121-122]. Ahogy említettem, az izoterma mérése történhet frontális 

kromatográfiával vagy egyensúlyi visszakötődés méréssel, az előbbi módszer sokkal 

pontosabb, de nem mindig alkalmazható. 
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Az izoterma felvétele után a legtöbb esetben valamilyen izoterma modellt illesztenek az 

összetartozó q-c adatpontokra. A továbbiakban a leggyakrabban használt modelleket 

tekintem át. 

 Langmuir-modell [123] 

A MIP csupa egyforma, egymással kölcsönhatásba nem lépő kötőhelyet tartalmaz, 

melyek a templátot 1:1 sztöchiometriával és egyforma erősséggel kötik. 

bc

ac
q




1
          (1) 

ahol a és b konstans. A kötőhely koncentrációja qkötőhely= a/b; b a kötődés egyensúlyi 

állandója. 

 bi-Langmuir-modell [124] 

A Langmuir-izoterma kiterjesztése két egymástól jól megkülönböztethető energiájú 

kötőhelyre a bi-Langmuir-izotermához vezet. Ezen modell írja le a lenyomatképzés 

jelenleg leginkább elfogadott elméletét, mely szerint a lenyomatképzés során kétféle 

kötőhely jön létre: az egyik a kis koncentrációjú erős és a templátra szelektív kötőhely 

(„MIP-szerű”, specifikus), a másik pedig a nagy koncentrációjú gyenge és nem szelektív 

kötőhely („NIP-szerű”, nem specifikus). 
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          (2) 

Az 1-es és a 2-es index a kétféle kötőhelyre utal. 

 Freundlich-modell [125] 

Ezt az eredetileg empirikus modellt úgy értelmezik, hogy a MIP-eken nagyon sokféle 

kötőhely jön létre, a kötőhelyek energia szerinti eloszlása folytonosnak tekinthető. 

q=acm           (3) 

ahol a és m konstans, m a kötőhelyek heterogenitására utaló paraméter. 

Az izotermák alkalmazásának kérdéseire részletesen kitérek az Eredmények értékelése c. 

fejezetben. 

Kevert oldatos izotermák 

A tiszta anyagok izotermáinak meghatározása hasznos információkat nyújthat a 

polimerekről. Azonban a valóságban a feladat az anyag egy (vagy több) zavaró anyagtól 

való elválasztása vagy detektálása. Ezért a keverék izoterma (amikor legalább két oldott 

anyag van együtt az oldatban a polimer mellett) felvétele közelebb áll sok valóságos 

alkalmazáshoz, mint a tiszta oldatoké. Keverékekben az anyagok adszorpciója 

befolyásolhatja egymást, ezért az egyes anyagok külön-külön izotermáinak ismerete 

általában nem elegendő. Az együtt jelenlévő anyagok többnyire csökkentik egymás 

kötődését, ezért a kevert oldatos izotermákat kompetitív izotermáknak hívjuk. Némely 

esetben azonban az anyagok meg is növelhetik egymás adszorpcióját [126].  

A MIP-ek kompetíciós viselkedését általában csak egy (vagy néhány) 

koncentrációszinten vizsgálják [127-131]. A teljes kompetíciós izoterma felvétele sok 

mérést igényel: a két anyag különböző arányú keverékeivel szükséges egyensúlyi 
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adszorpciós méréseket végezni. Ilyenkor minden mérés eredménye négy egyensúlyi 

adatot szolgáltat: a két anyag egyensúlyi koncentrációját a folyadék (c1, c2) és a szilárd 

fázisban (q1 és q2). Ez azonban körülményes. Megkönnyítené a helyzetet, ha a tiszta 

anyagok izotermáiból valahogyan előrejelezhető lenne a kevert oldatos izoterma, erre 

MIP-ekkel kapcsolatban irodalmi utalást nem találtam. Az Eredmények értékelése c. 

részben ennek megfelelően a kompetitív és az egyéni izotermák kapcsolatát keresem. 

2.8.2.5 Funkciós csoport titrálás 

A savas/bázikus funkciós csoportok titrálása információt ad ezen funkciós csoportok 

elérhetőségéről. Ezzel a módszerrel általában gyengén savas csoportot tartalmazó 

keresztkötött polimerek ioncserélő kapacitását, illetve átlagos pKa értékét határozzák 

meg. Az ioncserélő kapacitás meghatározása legtöbbször a titrálási görbe inflexiós 

pontjából történik. A titrálási görbe felvételére több módszer létezik: direkt titrálás, illetve 

visszatitrálás, valamint a batch módszer. 

A direkt titrálás során a pH változását követik a bázis hozzáadás hatására a polimer 

jelenlétében. Minden adagolás után megvárják az egyensúly beálltát a pH mérés előtt. 

Visszatitrálás esetén feleslegben lévő bázist adnak a polimerhez, majd ezt titrálják vissza 

savval a polimer jelenlétében. Ezek a módszerek gyors kinetikával rendelkező polimerek 

esetén javasoltak. A batch módszernél különböző koncentrációjú bázist tartalmazó 

oldatokat adnak adott tömegű polimer mintákhoz. Az egyensúly beállta után megmérik a 

pH-t. Ezen módszer hátránya, hogy sok polimert igényel. 

Amennyiben csak az elérhető funkcióscsoport tartalom meghatározása a feladat, az 

titrálási görbe felvétele nélkül is megoldható, például Fisher és Kunin módszerével [132] 

gyorsan, kevés polimerrel. Ekkor egy adott mennyiségű polimert inkubálnak feleslegben 

lévő bázissal, majd az elreagálatlan bázis mennyiségének meghatározása a felülúszóból 

történik visszatitrálással. 

2.9 Szelektivitás az analitikai kémiában 

A molekuláris lenyomatú polimereket sokféle analitikai (és egyéb) célra próbálták 

alkalmazni, és nekem úgy tűnt, hogy a MIP-ek szelektivitásának jellemzésére alkalmazási 

területenként (pl. kromatográfia, SPE, szenzorok, binding assay) más mérőszámokat 

használnak. Ezek összevetésére általában kísérletek sem történtek. Mindezek alapján 

felvetődött bennem, hogy a szelektivitásnak vajon létezik-e az analitikában általánosan 

használható definíciója, ami egységesen alkalmazható lenne, illetve hogy milyen 

mérőszámmal mérhető a szelektivitás. A továbbiakban az irodalomban fellelhető 

válaszokat mutatom be erre a kérdésre. 

A szelektivitás szó a latin ”selego” kifejezésből származik, melynek jelentése: választani. 

A szelektivitás a mennyiségi analitikai módszerek egyik legfontosabb tulajdonsága. 

Szelektivitás nélkül nem tudnánk a vizsgált minták egyes komponenseinek 

koncentrációját meghatározni, hiszen módszereink nem tudnának a minta összetevői 

között különbséget tenni. A szelektivitást két módon értelmezik az analitikában: 

 validált módszer szelektivitása a valós minták mérésekor 

 eszközök vagy technikák (például szenzor) szelektivitása, függetlenül a valóban 

vizsgálandó minták összetételi viszonyaitól. 
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Az analitikai módszerek célja egyetlen vagy több analát koncentrációjának 

meghatározása. Mindkettő, de különösen az utóbbi történhet független módszerek 

összekapcsolásával vagy többcsatornás módszerekkel (amikor az összes mért jelet 

befolyásolja az összes analát, mint például abszorbancia mérés különböző 

hullámhosszakon). Ilyen többcsatornás módszerek szelektivitásának leírására sok példát 

találhatunk a kemometriában. A továbbiakban azokkal a mérésekkel fogok foglalkozni, 

amikor a mintában csak egyetlen analát mérése a cél és mellette különböző zavaró 

anyagok vannak jelen. 

A következőkben szakkönyvek és szakmai szervezetek szelektivitás definícióinak 

elemzésével bemutatom, hogy a módszerek szelektivitásának kérdése mennyire nem 

tisztázott.  

2.9.1 Leírható a szelektivitás? 

Látva a szelektivitás fontosságát az analitikában, úgy gondolhatnánk, hogy a szelektivitás 

fogalma pontosan definiált és a mértékét is pontosan meg lehet adni, mellyel a különböző 

módszerek összehasonlíthatóak. Sokszor beszélünk nagy szelektivitásról, kis 

szelektivitásról, és eszerint a szelektivitásnak lehet valamiféle mennyiségi jelzője. 

Azonban a szelektivitásnak nincs általánosan elfogadott definíciója, a szelektivitás 

mennyiségi jellemezhetőségéről is jelentősen eltérnek a vélemények, ahogy egy 

összefoglaló cikkünkben ezt bemutattuk [133]. 

Szemben az általános esettel, az analitika egyes részterületein, a különböző technikákban 

születtek definíciók a szelektivitásra (pl. a potenciometriában a Nikolsky-egyenlet, a 

kromatográfiában az α, immunoassayben az IC50 értékek összehasonlítása).  

2.9.2 Szelektivitás definíciója a szakkönyvekben 

A szelektivitás általános fogalmát a következő elterjedt angol nyelvű analitikai 

szakkönyvek csak érintőleg említik és akkor is csak vagy egy IUPAC ajánlásból (ld. 

később) vesznek át egy megfogalmazást vagy elnagyolva definiálják ezt a fogalmat: 

Skoog és mtsai a Fundamentals of Analytical Chemistry c. könyben [134] a következőt 

írja a szelektivitásról: „Selectivity – the tendency for a reagent or an instrumental method 

to react with or respond similarly to only a few species.” 

Harris a Quantitative Chemical Analysis c. könyvében [135] a szelektivitást a 

specificitással teszi azonossá: „Selectivity (also called specificity) means being able to 

distinguish analyte from other species in the sample (avoiding interference).” 

Harvey a Modern Analytical Chemistry c. könyben [136] a következő módon definiálja a 

szelektivitást: „a measure of a method’s freedom from interferences as defined by the 

method’s selectivity coefficient.” A definíció szerint minden analitikai módszer 

jellemezhető egy szelektivitási koefficienssel.  

Christian Analytical Chemistry (ötödik kiadás) c. könyvében [137] azt mondja, hogy a 

módszer specifikus „when the analyte alone is responsible for the signal that is 

measured.” A szerző szerint “a clear distinction should be made between the terms 

specific and selective. A specific reaction or test is one that occurs only with the substance 

of interest, while a selective reaction or test is one that can occur with other substances 

but exhibits a degree of preference for the substance of interest. Few reactions are 
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specific, but many exhibit selectivity.” A definíció szerint kis preferencia is elegendő 

ahhoz, hogy a módszert szelektívnek nevezzük. Azonban ha az analát és a zavaró anyag 

koncentrációja hasonló, kis preferencia mellett a módszer nem alkalmas az analát pontos 

mérésére, és ezért nem is szelektív a IUPAC 2001-es ajánlása (ld. alább) értelmében. 

A könyv hatodik kiadásában [138] az előző mellett a következő definíció is megjelenik a 

szelektivitásról egy külön fejezetben: „the extent that the method can measure the analyte 

of interest in the matrices of the samples being analyzed without interference from the 

matrix (including other analytes)”. Itt a IUPAC 2001-es ajánlását használták, ami a 

könyv 5. és 6. kiadása között jelent meg. 

Kellner és mtsai Analytical Chemistry c. könyvében [139] a következőt olvashatjuk: 

„Selectivity gives an indication of how strongly the result is affected by other components 

in the sample. In various methods different factors are used to assess this selectivity in a 

quantitative way.” Ez a definició nem elég precíz ahhoz, hogy pontosan lehessen 

értelmezni. A specificitás szó használatát nem javasolják, ennek ellenére többször 

használják a könyvben is.  

2.9.3 A szelektivitás definíciója különböző szakmai szervezetek által 

Az 1983-as IUPAC ajánlás [140] mindenekelőtt leszögezi, hogy nem egyes analitikai 

eszközök szelektivitásával kíván foglalkozni, hanem teljes mérési eljárásokéval 

(„completely described methods of analysis, including sampling and data handling”). Ez 

a megközelítés jellemző a szakmai szervezetek ajánlásaira, amikor az analitikai 

szelektivitásról általában írnak. Az 1983-as IUPAC ajánlás nem definiálja pontosan a 

szelektivitás fogalmát és ellenzi a szelektivitás pontos mennyiségi értelmezését. Inkább 

azt javasolja, hogy a szelektivitáson csak egy minőségi jellemzőt értsünk, ami arra utal, 

hogy az adott módszerrel történő mérés mennyire van kitéve zavarásoknak. 

Az itt leírt szemléletet alkalmazza számos későbbi, más szervezetek által kiadott 

dokumentum, pl. [141]. Ezek tehát általában csak akkor tekintenek egy módszert 

szelektívnek, ha a mérendő anyag mennyiségének meghatározásában a zavaró anyagok 

nem okoznak hibát.  

Érdekes módon a IUPAC 2001-es definíciója [142] az, amely a leginkább eltér a IUPAC 

1983-as definíciójától. „Selectivity refers to the extent to which the method can be used 

to determine particular analytes in mixtures or matrices without interferences from other 

components of similar behavior.” Ehhez később hozzáteszi: „practical ways of 

calculating or quantifying selectivity will be dealt with in a future project.” Ez az ajánlás 

tehát a szelektivitást mérhetőnek gondolja. Meg kell azonban jegyezni, hogy a megígért 

jövendőbeli projekt elmaradt és a mennyiségi értelmezést mindeddig nem oldották meg. 

Érdekes azt is észrevenni, hogy itt a zavaró anyagok körét a mérendőhöz hasonlóan 

viselkedő anyagokra korlátozzák. 

A klinikai kémiában kerülik a szelektivitás fogalmát, és helyette zavarásról (interference) 

beszélnek [143]. Érdekes módon zavarásról csak akkor beszélnek, ha a mérési hiba 

klinikailag szignifikáns. Ezt a szempontot a többi irodalmi definíciókban nem 

hangsúlyozzák. 
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Ezen irodalmi példák azt tükrözik, hogy jelentős ellentmondások alakultak ki a 

szelektivitás fogalmával kapcsolatban. Nem egyértelmű a válasz arra a kérdésre, hogy 

létezik-e egyáltalán a szelektivitásnak egy általánosan használható definíciója, illetve 

mérőszáma. Erre a kérdésre az Eredmények értékelése c. fejezetben próbálok választ 

adni. 
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 3 Kísérletek leírása 

3.1 Felhasznált anyagok és eszközök 

3.1.1 Felhasznált anyagok 

A kísérleti munkám során felhasznált vegyszerek adatai a 3. táblázatban találhatóak. 

3. táblázat Felhasznált vegyszerek 

Vegyszer Gyártó1 Tisztaság Vegyszer Gyártó1 Tisztaság 

Metakrilsav (MAA) S-A 99% 2,6-Diaminopiridin S-A 98% 

Etilén-glikol-

dimetakrilát (EDMA) 
F 98% 

2-Acetamido-6-

aminopiridin 
TCI >98% 

Metil-metakrilát 

(MMA) 
S-A 99% 

2,2'-Azobisz 

(dimetilvaleronitril) 

(ABDV) 

DuPont BV 98% 

Trimetilolpropán-

trimetakrilát (TRIM) 
S-A 90% 

Adenozin (A), 

Guanozin(G), 

Citidin (C) 

S-A 99% 

Sztirol S-A 99% 
5-Metiluridin (5-

MeU), Uracil (Ura) TCI 99% 

Divinilbenzol (DVB) S-A 80% 

Uridin (U), 2’,3’,5’-

tri-O-acetiluridin 

(TAU) 

Carbosynth 99% 

2,2'-

Azobisz(izobutironitril) 

(AIBN) 

F 98% 

Tetrametil-

ammónium-

hidroxid 

(pentahidrát) 

S-A >97% 

306312-1EA Inhibitor 

eltávolító 
S-A - 

Tetrabutil-

ammónium- 

hidroxid 

S-A 
40%-os 

vizes oldat 

(+/-)-Propranolol-

hidroklorid 
S-A 99% 

Tetrabutil-

ammónium- bromid 
F ≥99% 

(S)-Propranolol-

hidroklorid 
S-A 98% Foszforsav S-A 

85% -os 

vizes oldat 

(R)-Propranolol- 

hidroklorid 
S-A 98% Ecetsav S-A >99,8% 

Metoprolol-tartarát S-A >99,0% Sósav R min. 32% 

Dibenzil-amin (DBA) S-A 97% Nátrium-hidroxid F >98% 

(R)-(-)-2-Benzilamino-

1-feniletanol (RBz) 
S-A 97% Víz Millipore MilliQ 

N-benzil-metil-amin 

(BMA) 
A 97% Nitrogén Linde >99,996% 

Efedrin S-A 99% Nátrium-klorid S-A 99% 
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N-benzil-2-fenetilamin 

(NBz) 
S-A 99% Acetonitril M ≥99,9% 

Ketoprofen S-A 98% Metanol M ≥99,9% 

Benzoesav S-A >99,5% 

Nátrium-

dihidrogén-foszfát- 

monohidrát 

F 99% 

N-benzil-benzamid A 99% Toluol AnalRNormapur  >99,5% 

Benzofenon A 99% Propán-2-ol M 
HPLC 

tisztaságú 

Prometrin F anal.std. Metil-terc-butil-éter M 99,8%  

Terbutilazin F 98,8% Paraffinolaj gyógyszertári Ph. Eur. 

Atrazin R  anal.std. Kloroform P 99,8% 

Dibutil-amin S-A >99,5% Dimetil-formamid S-A 99,8 % 

Ammónia R 25% Dimetil-szulfoxid S-A 99,5% 

1,8-Diazabiciklo[5.4.0] 

undek-7-én (DBU) 
S-A 98%    

1S-A: Sigma-Aldrich; TCI: Tokyo Chemical Industries; F: Fluka; M: Merck; A: Alfa Aesar; R: Riedel-de Haen, P: 

Panreac 

A polimerek előállításához használt funkciós monomerek és keresztkötők inhibitorral 

kerülnek forgalomba (ld. 4. táblázat), a felhasználás előtti polimerizáció elkerülésére. 

Ezeket az inhibitorokat ajánlatos eltávolítani belőlük a polimerizáció előtt: a 

monomereket egy inhibitor eltávolító oszlopon csepegtettem át. Hidrokinon-monometil-

éter inhibitor esetében ez egy Sigma-Aldrichtól vásárolt inhibitor eltávolításra 

forgalmazott polimer töltet volt, míg a p-terc-butilkatekol inhibitor esetében alumínium-

oxid. Az inhibitormentes monomereket a fagyasztóban tároltam. 

4. táblázat A monomerekben található inhibitorok típusai 

Monomer Típus Inhibitor 

Metakriksav (MAA) Funkciós monomer Hidrokinon-monometil-éter 

Metil-metakrilát (MMA) Funkciós monomer Hidrokinon-monometil-éter 

Etilén-glikol-dimetakrilát (EDMA) Keresztkötő monomer Hidrokinon-monometil-éter 

Trimetilolpropán-trimetakrilát 

(TRIM) 
Keresztkötő monomer Hidrokinon-monometil-éter 

Sztirol Funkciós monomer p-terc-Butilkatekol 

Divinilbenzol (DVB) Keresztkötő monomer p-terc-Butilkatekol 

A propranololnak a hidroklorid sója, a metoprololnak pedig a tartarát sója kapható 

kereskedelmi forgalomban. Ebből a szabad bázisokat nátrium-hidroxiddal szabadítottam 

fel, majd metil-terc-butil-éterbe ráztam át, és bepároltam. A kapott anyagokat a 

fagyasztóban tároltam. 

A vizsgálataimba bevont kereskedelmi polimerek adatait az 5. táblázat tartalmazza. 
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5. táblázat Kereskedelmi polimerek adatai 

Kereskedelmi 

polimer 
Javasolt analátok Forgalmazó Szerkezet 

Strata-X-CW gyenge 

kationcserélő 
Bázikus anyagok Phenomenex 

 

Chromabond HR-

XCW gyenge 

kationcserélő 

Bázikus anyagok 
Macherey-

Nagel 
 

Beta-blocker MIP 

Atenolol, betaxolol, carazolol, 

metroprolol, pindolol, propanolol, 

timolol és egyéb beta-blokkolók  

SupelMIP Nincs elérhető adat 

Triazin MIP Triazinok SupelMIP Nincs elérhető adat 

3.1.2 Felhasznált eszközök 

A kísérleteimhez szükséges eszközök adatait a 6. táblázat tartalmazza. 

6. táblázat Felhasznált eszközök 

Eszköz Gyártó, típus 

HPLC rendszer UV detektorral Perkin Elmer Series 200 

RP-HPLC oszlop 
Merck LiChroCART Purospher RP-18 endcapped 5 m (125 mm × 

3,0 mm) 

Királis HPLC oszlop Chiralpak AD-H (150 mm ×4,6 mm, 5 m) 

HILIC oszlop  Merck SeQuant ZIC-pHILIC, 2,1 mm x 150 mm, 5 m 

IR spektrométer 
Perkin-Elmer System 2000 FT-IR 

Hg-Cd-Te detektor 

Bepárló ZymarkTurboVap LV 

Eppendorf-cső forgató Grant-bio PTR-35 

Vortex Heidolph REAX 2000 

Eppendorf centrifuga EppendorfMinispin 

Analitikai mérleg Sartorius Basic 

pH mérő Orion model 290A 

Ultrahangos kád Realsonic 40 S 

UV lámpa Desaga Heidelberg, Minuvis 

Rázógép Heidolph UNIMAX 2010 

Centrifuga Sigma 204 

Automata titrátor Metrohm 721 Net Titrino 

Kombinált üvegelektód Metrohm Biotrode 

NMR JEOL ECA, 400 MHz FT NMR spektrométer 
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3.2 Metakrilsav alapú polimerek kötőkapacitásának 

vizsgálata 

3.2.1 Polimerek előállítása 

A propranolol imprintelt polimer tömbpolimerizációs eljárással készült Andersson 

receptje alapján [144]. A NIP-eket többféle módon, tömb/precipitációs/módosított 

precipitációs polimerizációs eljárással állítottam elő.  

A propranolol MIP szintézisekor a propranolol a MAA moláris mennyiségének 1/8-át 

tette ki. A polimerek készítése során a funkciós monomer és a keresztkötő mólaránya 1:5 

volt, az iniciátor mennyisége 1,3 mól%-a az összmonomer mólszámnak. A porogén 

mennyisége a következő módon változott a különböző polimerizációs technikáknál: 

 tömbpolimer: az oldószer térfogata 1,3-szorosa az összmonomer térfogatnak 

 precipitációs: az oldószer térfogatának 2%-a a monomerek össztömege (15 ml 

ACN-be tettem 300 mg MAA+EDMA keveréket) 

 módosított precipitációs: az oldószer térfogata 3-szorosa az összmonomer 

térfogatnak, az oldószer 50 V/V %-a paraffinolaj, másik fele toluol. 

Az érthetőség érdekében részletezem a propranolol MIP szintézisét: 55 mg (0,212 mmol) 

propranololhoz 143 μl (1,688 mmol) MAA-t mértem be 2,31 ml ACN-be. Ehhez adtam 

1,591 ml (8,438 mmol) EDMA-t és 21,3 mg AIBN iniciátort.  

Miután összemértem a szükséges mennyiségű kiindulási anyagokat egy 

üvegedénybe, a kapott elegybe öt percig argon gázt buborékoltattam, ezáltal inert 

(oxigénmentes) környezetet biztosítottam a polimerizációhoz. Ezután az üvegedényt 

lezártam és a mintákat 60 °C-ra termosztált vízfürdőbe helyeztem. A polimerizációt 24 

órán keresztül hagytam végbemenni. 

Az elkészített polimerek listája a 7. táblázatban található. A P1-P16 polimerek 

NIP-ek, a P17 pedig egy propranolol MIP. 

7. táblázat Vizsgált polimerek listája 

Szám Polim. típus Funkciós monomer Keresztkötő Porogén 

P1 Tömb MAA EDMA - 

P2 Tömb MAA EDMA ACN 

P3 Tömb MAA EDMA Kloroform 

P4 Tömb MAA EDMA Metanol 

P5 Tömb MAA EDMA DMF 

P6 Precipitációs MAA EDMA ACN 

P7 
Módosított 

precipitációs 
MAA EDMA Toluol/paraffinolaj 

P8 Tömb MAA TRIM ACN 

P9 
Módosított 

precipitációs 
MAA TRIM Toluol/paraffinolaj 

P10 Tömb MAA DVB ACN 
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P11 

Módosított 

precipitációs 
MAA DVB Toluol/paraffinolaj 

P12 Tömb ¼ MAA, ¾ MMA EDMA ACN 

P13 Tömb MMA EDMA ACN 

P14 Tömb 
MAA (11%); MMA 

(71%) EDMA ACN 

P15 Tömb 
MAA (11%); MMA 

(71%) EDMA DMF 

P16 Tömb sztirol DVB ACN 

P17 (MIP) Tömb MAA EDMA ACN 

Egy nap elteltével különböző formátumú polimereket kaptam. Tömbpolimerizációval egy 

összefüggő polimertömböt kaptam, a tartó üveget összetörtem, a polimert 

dörzsmozsárban elporítottam. A precipitációs eljárás után a képződött polimer 

szemcséket az oldószertől centrifugálással választottam el. 

3.2.2 Polimerek mosása 

3.2.2.1 NIP-ek mosása 

A NIP-ek mosása során a cél az elreagálatlan kiindulási anyagok, az esetleg képződött 

oligomerláncok, illetve a paraffinolajban készült polimer esetében a paraffinolaj 

eltávolítása. A polimerekhez hozzáadtam a mosófolyadékot, majd alapos összekeverés 

után lecentrifugáltam a mintákat, a felülúszót friss mosófolyadékra cseréltem. Ezt a 

mosási lépést megismételtem ötször. Az alkalmazott mosófolyadékok: 

 tömbpolimer/precipitációs polimer esetében: MeOH 

 módosított precipitációs polimer esetében: toluol (a paraffinolaj kimosására), 

majd MeOH. 

A polimereket addig szárítottam levegőn, amíg a tömegük már nem változott. 

3.2.2.2 Tömb propranolol MIP mosása 

A MIP-ek esetén hosszadalmasabb a tisztítás, mivel a polimermátrixhoz kötődő templátot 

is el kell távolítani. A megfelelő mosófolyadék kiválasztása céljából 10-10 mg még 

kimosatlan propranolol MIP-re 1-1 ml-t tettem a következő mosófolyadékokból: 

 ACN (acetonitril) 

 MeOH-víz 1:1 

 0,01 M HCl (MeOH-víz 1:1) 

 0,01 M NaOH (MeOH-víz 1:1) 

Fél óra óra rázatás után lecentrifugáltam a mintákat, és felülúszót cseréltem. Ezt a 

műveletet ötször megismételtem. A felülúszó propranolol koncentrációját HPLC-vel 

elemeztem (ld. 3.2.6 alfejezetet). 

Leghatékonyabb mosófolyadéknak a 0,01 M-os sósavat (MeOH-víz 1:1) találtam. Ezért 

a MIP-et az alábbi módon mostam: kupakos műanyag csövekbe 100 mg polimert mértem, 

amihez 10 ml 0,01 M-os sósav oldatot adtam (MeOH-víz 1:1), majd 15 percig rázattam. 
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Ezután centrifugálás majd felülúszócsere következett. Ezt a mosási ciklust még hatszor 

ismételtem meg. Hogy ne maradjon sósav a rendszerben, a polimereket ezután kétszer 

MeOH-víz 1:1 eleggyel, végül egyszer tiszta MeOH-val is átmostam. Tömegállandóságig 

szárítottam a porokat. 

3.2.3 Propranolol adszorpció mechanizmusának vizsgálata 

Annak vizsgálatára, hogy a propranolol hogyan kötődik a MAA-EDMA polimeren, 

különböző mintákban mértem a propranolol kötődését (10-10 mg polimerhez 928 µl 0,01 

M-os oldatot adtam, melyek MeOH-víz 1:1-ben készültek): 

 MAA-EDMA NIP (P2) + propranolol 

 MAA-EDMA NIP (P2) Na só + propranolol×HCl 

 MAA-EDMA NIP (P2)  + propranolol + NaCl 

 MAA-EDMA NIP (P2) Na só + propranolol 

 MAA-EDMA NIP (P2)  + propranolol×HCl 

 MMA-EDMA NIP (P13)+ propranolol 

A MAA-EDMA NIP Na só készítése megegyezik a 3.2.5.1 fejezetekben leírtakkal (fél 

óra nátrium-hidroxidos kezelés után a polimert kétszer mostam metanollal, majd 

megszárítottam). 

3.2.4 Funkciós monomer konverziójának vizsgálata 

A funkciós monomer konverziójának vizsgálatakor frissen készített, nem mosott 

polimerek első mosófolyadékát elemeztem. Az összetört, mosatlan NIP-et (100 mg) egy 

órára 1 ml MeOH-ban áztattam. Ezután a mintát lecentrifugáltam, és a felülúszó 

összetételét két módon vizsgáltam: 

3.2.4.1 Felülúszó vizsgálata HPLC-vel 

A felülúszó MAA tartalmát HPLC-vel vizsgáltam (oszlop: Merck SeQuant ZIC-pHILIC, 

2,1 mm × 150 mm, 5 m, eluens: ACN: 10 mM NH4OAc/H2O (pH 6,7) 9:1 arányban, 

áramlási sebesség: 0,15 ml/perc, hullámhossz: 210 nm, retenciós idő 6,6 perc).  

3.2.4.2 Felülúszó vizsgálata potenciometriás titrálással 

A felülúszó savas komponenseit titrálással határoztam meg. A felülúszóból 0,5 ml-t 

vettem le, majd hozzáadtam 5 ml 0,1 M-os NaCl oldatot (MeOH-víz 1:1) az ionerősség 

állandóságának biztosítására. A felülúszó savas karakterű komponenseit 0,1 M névleges 

koncentrációjú NaOH-val (MeOH-víz 1:1) titráltam kombinált üvegelektróddal felszerelt 

automata titrátorral. Minden titrálást nitrogén atmoszférában végeztem, a levegőből 

származó szén-dioxid zavarásának kizárására. 

3.2.5 Polimerek kation cserélő kapacitásának meghatározása 

potenciometriás titrálással 

3.2.5.1 Titrálás NaOH-val 

A polimereket feleslegben lévő 0,1 M névleges koncentrációjú nátrium-hidroxidban 

(MeOH-víz 1:1) áztattam (a nátrium hidroxid mennyisége 120%-a polimerbe elméletileg 
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bevitt karboxilcsoportok mennyiségének). Fél óra rázatás után (vagy kontroll 

kísérletekben 1 nap után) a mintákat lecentrifugáltam. A felülúszóból 0,5 ml-t vettem le, 

majd hozzáadtam 5 ml 0,1 M-os NaCl oldatot (MeOH-víz 1:1). Az elreagálatlan NaOH 

mennyiségét 0,1 M-os névleges koncentrációjú HCl oldattal (MeOH-víz 1:1) titráltam 

vissza kombinált üvegelektróddal felszerelt automata titrátorral. Minden titrálást nitrogén 

atmoszférában végeztem, a levegőből származó szén-dioxid zavarásának kizárására. 

3.2.5.2 Titrálás NH3/TMAH/TBAH-val 

A MAA-EDMA ACN-ben készült NIP-et (P2) 0,1 M-os ammónia (NH3), tetrametil-

ammónum-hidroxid (Me4NOH, TMAH) és tetrabutil-ammónium-hidroxid (Bu4NOH, 

TBAH) oldattal is titráltam. A titrálást az előzőekben leírt módon, MeOH-víz 1:1 

elegyben végeztem. A titrálást Me4NOH-val ACN-ben is elvégeztem. Ebben az esetben 

(előmérések alapján) a polimer hidrolízisének csökkentése érdekében az inkubálási időt 

5 percnek választottam, és a reagens mennyiségét 1 ekvivalensnek (a szokásos 1,2 

helyett). 

3.2.6 Kötődési vizsgálatok ekvivalens mennyiségű analát 

hozzáadásával 

Az egyensúlyi adszorpciós kísérleteket szobahőmérsékleten végeztem (kb. 26 °C). A 

száraz polimereket Eppendorf-csövekbe mértem, majd hozzáadtam az analát oldatát. Az 

oldatok ACN-ben vagy MeOH-víz 1:1-ben készültek. Az analát mennyisége megegyezett 

a polimerben található MAA elméleti mennyiségével (a polimer előállítási receptjéből 

számolva). Az analát kiindulási koncentrációja 10-2 M volt, amennyiben nem adok meg 

más kiindulási koncentrációt. Egy nap forgatás (Grant-bio PTR-35, 30 rpm) után a 

mintákat lecentrifugáltam. A nem kötődött, felülúszóban maradt analát mennyiségét a 

következő módon határoztam meg: a felülúszót százszorosára hígítottam a HPLC 

eluenssel, majd 10 μl-t a HPLC-be injektáltam. Fordított fázisú oszlopot használtam 

(Purospher RP18-e, 125 mm × 3 mm, 5 μm, Merck), az eluens áramlási sebessége 0,6 

ml/perc volt. A mozgófázis foszfát puffer (pH=3,0 10 mM NaH2PO4 és foszforsav) és 

ACN elegye. A detektálás hullámhossza 215 nm volt. A pontos kísérleti adatok a 8. 

táblázatban találhatóak meg. A felülúszó egyensúlyi koncentrációja (c) alapján 

meghatároztam az adszorbeált analát mennyiségét (q). A mért q értékek szórása kb. 3%-

nak adódott a polimerek szintézisét is figyelembe véve. 

8. táblázat HPLC körülmények 

Analát Eluens tR (perc) 

Propranolol Puffer: ACN 70:30 3,0 

1,8-Diazabiciklo[5.4.0]undek-

7-én (DBU) 
Puffer: ACN 90:10  1,9 

(R)-(-)-2-Benzilamino-1-

feniletanol (RBz) 
Puffer: ACN 75:25 2,7 

N-Benzil-metil-amin (BMA) Puffer: ACN 90:10 2,4  

Benzofenon Víz: ACN 50:50 7,3 

N-Benzil-benzamid Víz: ACN 50:50 3,0 

3.2.7 Duzzadás mérése 

A száraz polimert (kb. 150 mg) NMR csőbe (belső átmérő: 4 mm) mértem, majd 

ultrahangoztam az egyenletesebb szemcseeloszlás érdekében. Megmértem a polimer 
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töltet hosszát, majd MeOH-víz 1:1 elegyet vagy ACN-t adtam a polimerhez feleslegben, 

és ultrahangoztam újra. A duzzadt polimer töltet hosszát 24 óra elteltével határoztam meg. 

A duzzadási hányadost a duzzadt és a száraz polimer töltet hosszának hányadosaként 

számítottam ki. 
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3.3 Izotermák elemzésének újszerű módszere a propranolol 

MIP és a terbutilazin MIP példáján 

3.3.1 Polimerek szintézise 

Az ebben a fejezetben szereplő valamennyi polimer tömbpolimerizációs eljárással UV 

besugárzással készült. A propranolol MIP Andersson receptje alapján [144], a terbutilazin 

MIP pedig Ferrer és mtsai leírása alapján [12] készült. A megfelelő nem imprintelt 

polimereket (NIP-ek) is előállítottam a templát hozzáadása nélkül. Ezeken kívül még 

egyéb hasonló polimereket is előállítottam, amelyek listája a 9. táblázatban szerepel. 

9. táblázat Vizsgált polimerek listája 

Szám Porogén Templát 
Templát mólaránya a 

MAA-hoz képest 

P18 ACN Propranolol 0,125 

P19 ACN Nincs templát 

P20 ACN (S)-Propranolol 0,125 

P21 ACN DBA 0,125 

P22 ACN RBz 0,125 

P23 ACN Dietilamin 0,125 

P24 toluol Terbutilazin 0,25 

P25 toluol Prometrin 0,25 

P26 toluol Propranolol 0,25 

P27 toluol Nincs templát 

P28 DMF Nincs templát 

Összemértem a templátot (MIP esetében), funkciós monomert, keresztkötőt, iniciátort és 

porogént tartalmazó elegyet egy üvegedénybe. Homogenizálás után öt percig argonnal 

átöblítve oxigénmentesítettem az elegyet, majd UV lámpa (366 nm) alá helyeztem. 

Másnapra az edényben tömb formájában maradtak vissza a polimerek. Ezeket az edény 

összetörése után egy mozsárban alaposan elporítottam. A NIP-eket MeOH-val, a MIP-

eket pedig 0,01 M-os HCl oldattal (MeOH-víz 1:1-ben) mostam az előző fejezetben 

leírtaknak megfelelően. 

A 9. táblázatban felsoroltam a készített polimereket, itt a templát mennyisége a funkciós 

monomer mennyiségéhez viszonyítva van megadva (mólban). A keresztkötő/funkciós 

monomer mólaránya 5:1, a porogén/összmonomer térfogataránya 1,3:1 volt. Az iniciátor 

1,3 mól%-a az összmonomer tartalomnak. 

3.3.2 Templát eltávolításának ellenőrzése 

Az elkészített MIP-eken a mosás után bleeding mérést végeztem annak 

ellenőrzésére, hogy a polimerekből a templátot megfelelő mértékben sikerült-e 

eltávolítanom. Ez azt jelenti, hogy a további vizsgálatok során használt oldatok 

oldószeréből (legtöbbször ACN vagy toluol) tettem a polimerre, majd ugyanúgy 

kezeltem, mint a mintákat (3.3.4 fejezet). Amennyiben a felülúszó vizsgálata után azt 

láttam, hogy a polimerből még mosódik ki templát, addig ismételtem a sósavas mosást, 

amíg a számunkra érdekes koncentrációtartományhoz viszonyítva elhanyagolható 

mértékűnek mutatkozott a kimosódó templát mennyisége. 
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3.3.3 Propranolol kötődés kinetikájának vizsgálata 

10-4 M-os koncentrációjú propranolol acetonitriles oldatból 1-1 ml-t adtam 10-10 

mg NIP-hez (P19), majd a mintákat forgatni kezdtem. Adott időközönként egy-egy 

mintát levettem a forgatóról, egy percig centrifugáltam majd HPLC-vel vizsgáltam a 

felülúszót. A HPLC mérés körülményei megtalálhatóak a 3.3.4. fejezetben. 

3.3.4 Adszorpciós izoterma mérése 

Az egyensúlyi adszorpciós kísérleteket szobahőmérsékleten végeztem (kb 26 °C). Az 

izotermákat a fázisarány és/vagy a kiinduló analát koncentrációjának változtatásával 

vettem fel. A tömegre bemért száraz polimerekhez hozzáadtam az analátot tartalmazó 

oldatot, majd a mintákat 30 percig forgattam. Öt perc centrifugálás után mintát vettem a 

felülúszóból. A felülúszót minden esetben a HPLC eluenssel hígítottam, kivéve, ha az 

alkalmazott oldószer toluol volt. Toluol esetében először bepároltam a mintákat, és utána 

eluensben oldottam vissza az analátot. DBA toluolban való mérésénél azt tapasztaltam, 

hogy a DBA mennyisége csökken bepárláskor. Így a DBA-t toluolból 3-as pH-jú vizes 

pufferbe extraháltam át. 

Ezekből a mintákból 10 μl-t injektáltam a HPLC oszlopra. Fordított fázisú oszlopot 

használtam (Purospher RP18-e, 125 mm×3 mm, 5 μm, Merck) az eluens áramlási 

sebessége 0,6 ml/perc volt. A mozgó fázis foszfát puffer (pH=3,0, 10 mM NaH2PO4 és 

foszforsav) és ACN elegye. A további HPLC paraméterek a 10. táblázatban találhatóak. 

10. táblázat HPLC körülmények 

Analát Eluens Retenciós idő (perc) Hullámhossz (nm) 

Propranolol Puffer: ACN 70:30 3,0 215  

Metoprolol Puffer: ACN 75:25 2,1 215 

DBA Puffer: ACN 75:25 2,6 215  

Rbz Puffer: ACN 75:25 2,7 215  

Nbz Puffer: ACN 70:30 2,6 215  

BMA Puffer: ACN 90:10 1,7 215  

Efedrin Puffer: ACN 90:10 3,1 215  

Terbutilazin ACN: víz 60:40 2,9 233  

Atrazin ACN: víz 60:40 2,0 233  

Prometrin ACN: víz 60:40 3,5 233  

Benzofenon ACN: víz 50:50 7,3 215 

Ketoprofen ACN: víz: AcOH 50:50:0,1 3,0 260 

Benzoesav ACN: víz: AcOH 70:30:0,1 3,3 230 

N-Benzil-benzamid ACN: víz 50:50 3,0 215 

Egyensúlyi oldat és szilárd fázisbeli analát koncentráció számítása 

A kiindulási oldat (c0) és a felülúszó koncentrációjának (c) különbségéből kiszámoltam, 

hogy az analátnak hány százaléka kötődött meg a polimeren: 

100100%
0


c

c
kötött         (4) 

ahol a kötött % a kiindulási oldatból a polimer által megkötött analát hányad százalékban 

kifejezve. Az oldatkoncentrációkat M-ban fejezem ki. 

A megkötött, szilárd fázisbeli koncentráció (q) kiszámítható a kiindulási koncentráció, a 

kötött %, valamint a fázisarány (F) ismeretében: 
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 F
kötött

cq 
100

%
0         (5) 

ahol F fázisarány az oldat térfogatának és a száraz polimer tömegének a hányadosa [l/kg]. 

Így tehát q dimenziója mol/kg légszáraz polimer. A mért q értékek szórása kb. 3%-nak 

adódott a polimerek szintézisét is figyelembe véve. 

Enantiomerösszetétel meghatározása 

A királis propranolol MIP izotermájának felvételekor racém propranolol oldattal 

inkubáltam a MIP-et. Az oldószer ACN vagy 2% ecetsavat tartalmazó ACN volt. A 

felülúszó enantiomer összetételének vizsgálata királis HPLC oszlopon történt 

(Chiralpack AD-H). Eluensként MeOH/2-propanol/TEA 90:10:0,1 elegyet használtam 

0,5 ml/perc áramlási sebességgel. A detektálás hullámhossza 215 nm, az injektálási 

térfogat 10 μl volt. Az (R)-propranolol retenciós ideje 4,7 percnek, az (S)-propranolol 

retenciós ideje 7,2 percnek adódott. 

3.3.5 Kompetitív izoterma mérése 

A kompetíciós izotermát az ACN-ben készített propranolol MIP-en (P18) vizsgáltam. 10-

10 mg polimerhez 1-1 ml oldatot adtam, amelyben a propranolol/DBA mólaránya 0,5 és 

2,5 között változott. A mintákat ezután a fentieknek megfelelően kezeltem.  

(A propranolol koncentráció 0,25; 1; 0,5; 0,5; 0,5; 0,5 mM és a megfelelő DBA 

koncentráció rendre 0,25; 0,5; 0,1; 0,2; 0,5 és 1 mM volt a kísérletekben.)  
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3.4 Bisz(akrilamido)piridin alapú polimer működésének 

vizsgálata lg-lg izotermák segítségével 

3.4.1 Funkciós monomerek szintézise 

3.4.1.1 2,6-Bisz(akrilamido)piridin -BAAPy 

A BAAPy funkciós monomert irodalmi módszer alapján állítottam elő [55]. Nitrogén alatt 

kihevített lombikban 2,6-diaminopiridin (2,0 g, 18 mmol) vízmentes diklórmetános (150 

ml) oldatához TEA-t (7,66 ml, 55 mmol) adtam, majd sós-jeges hűtés mellett akriloil-

klorid (3,72 ml, 45,8 mmol) vízmentes diklórmetános (15 ml) oldatát csepegtettem be egy 

órán keresztül. A reakcióelegyet hagytam szobahőmérsékletre melegedni, és ezen a 

hőmérsékleten kevertettem egy napig. A reakcióelegyet nátrium-hidrogénkarbonát telített 

vizes oldatával (3×100 ml), az egyesített szerves fázist telített nátrium-klorid oldattal (100 

ml) mostam, majd vízmentes MgSO4-on szárítottam, szűrtem. A szűrletről a diklórmetánt 

csökkentett nyomáson lepároltam. A maradékot diklórmetánban (20 ml) újra feloldottam, 

majd petrolétert (80 ml) hozzáadva fehér kristályos anyag vált ki. Ezt kiszűrtem és 

megszárítottam. A terméket 31%-os termeléssel nyertem, a 1H NMR és 13C NMR 

spektruma megegyezik az irodalomban közölttel. 

3.4.1.2 (N-(6-Acetamidopiridin-2-il)akrilamid) - AAPy 

Az AAPy funkciós monomer előállítása irodalmi módszer alapján történt [145]. Nitrogén 

alatt kihevített lombikban 2-acetamido-6-aminopiridin (1,5 g, 10 mmol) vízmentes THF-

es (23 ml) oldatához TEA-t (2,45 ml, 20 mmol) adtam, majd sós-jeges hűtés mellett 

akriloil-klorid (1,21 ml, 15 mmol) vízmentes THF-es (5 ml) oldatát csepegtettem be húsz 

percen keresztül. A reakcióelegyet hagytam szobahőmérsékletre melegedni, és ezen a 

hőmérsékleten kevertettem egy napig, majd vizet (25 ml) adtam hozzá, és az illékony 

komponenseket csökkentett nyomáson eltávolítottam. A bepárlási maradékként kapott 

barna színű vizes oldatot 0 °C-ra hűtve kristályok váltak ki. A kapott kristályokat 

kiszűrtem, ezután etanolban feloldottam (50 ml), majd a szennyeződéstől hexánnal (150 

ml) való kicsapással és szűréssel szabadultam meg. A szűrletet bepárolva enyhén sárgás 

színű kristályos terméket kaptam, amit levegőn szárítottam. A terméket 63%-os 

termeléssel kaptam, a 1H NMR és 13C NMR spektruma megegyezik az irodalomban 

közölttel. 

3.4.2 Polimerek előállítása 

Két imprintelt (2’,3’,5’-tri-O-acetiluridin, rövidítve: TAU templátra) és két nem 

imprintelt polimert készítettem a 11. táblázat alapján. Funkciós monomerként BAAPy-t 

vagy AAPy-t, kereszkötőként EDMA-t, iniciátorként ABDV-t (azo-

bisz(dimetilvaleronitril)), porogénként kloroformot használtam. A MIP-ekben a 

templát/funkciós monomer/keresztkötő mólaránya 1:1:20 volt. A NIP-ekben a funkciós 

monomer/keresztkötő mólaránya 1:20 volt. 
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11. táblázat Elkészített polimerek 

Polimer 
TAU  

mmol 

BAAPy vagy AAPy 

mmol 

EDMA 

mmol 

ABDV 

mmol 

CHCl3 

térfogat (ml) 

MIP1 1 1 (BAAPy) 20 0,17 5,6 ml 

NIP1 - 1 (BAAPy) 20 0,17 5,6 ml 

MIP2 1 1 (AAPy) 20 0,17 5,6 ml 

NIP2 - 1  (AAPy) 20 0,17 5,6 ml 

A templátot (TAU, 1 mmol), funkciós monomert (BAAPy/AAPy, 1 mmol), keresztkötőt 

(EDMA, 20 mmol) és iniciátort (ABDV, 1 m/m%-a az összmonomer tömegnek) 

feloldottam 5,6 ml kloroformban. Ezt az oldatot egy boroszilikát üvegbe töltöttem, majd 

lehűtöttem jégen és 10 percen keresztül nitrogént buborékoltattam át rajta. Az üveget 

lezártam lánggal majd egy napra 50 °C-os vízfürdőbe helyeztem. A képződött polimer 

monolitokat összetörtem és metanollal mostam Soxhlet-extraktorban egy napon át. 

A metanol extraktumokat bepároltam, a maradék tömegét lemértem és 1H NMR-rel 

elemeztem. Megállapítottam, hogy a MIP extraktum szinte kizárólagosan a templátot 

tartalmazta. Amikor a MIP-ek extraktumának tömegéből kivontam a NIP-ek 

extraktumának tömegét, azt kaptam eredményül, hogy a MIP-ekből a templát 

mennyiségének 90%-át sikerült eltávolítani. A maradék templátot a polimerből a 

kromatográfiás mérés előtt mostam ki. A mosott polimereket tovább porítottam és 

szitáltam. A továbbiakban a 25‒50 µm-es frakcióval dolgoztam tovább. A frakcionált 

szemcsékre tapadt kisebb szemcséket metanolban történő szuszpendálás utáni 

dekantálással távolítottam el. A 25-50 µm-es frakciójú, kiülepített polimereket 60-70%-

os termeléssel kaptam. 

3.4.3 Polimerek IR spektruma 

A polimereket (kb. 1 mg) KBr-dal (kb. 300 mg) homogenizáltam, majd pasztillát 

készítettem belőlük. Háttérként üres KBr pasztillát is készítettem. A minták spektrumait 

4000 és 450 cm-1 között vettem fel, 4 cm-1-es felbontással Perkin-Elmer System 2000 FT-

IR (Hg-Cd-Te detektor) készüléken. A spektrumokból megállapítottam, hogy valamennyi 

polimerben elhanyagolható mennyiségű elreagálatlan kettős kötés maradt. 

3.4.4 Polimerek kromatográfiás jellemzése 

A 25-50 µm méretű polimer szemcséket ACN-ben szuszpendáltam és HPLC oszlopokba 

töltöttem (50 mm × 4,6 mm). Minden oszlopot 1% ecetsavat tartalmazó ACN-lel mostam, 

míg stabil alapvonalat nem kaptam. 

Elkészítettem az analátok (TAU, U, 5-MeU, Ura, A, G, C) 5 mM-os koncentrációjú 

oldatát vízben, illetve ACN-ben (a TAU esetében), majd ACN-lel 1 mM-ra hígítottam. 

Ebből az oldatból 10 μl-t injektáltam az oszlopokra 25 °C-on. Az eluens 1% ecetsavat 

tartalmazó ACN volt, az áramlási sebesség pedig 1 ml/perc. A detektálás hullámhossza 

260 nm. 

A retenciós tényezőt (k), imprinting faktort (IF) és szelektivitást (α) számítottam ki a 

kromatogramok alapján: 

k = (tR-t0)/t0          (6) 
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ahol  t0: aceton retenciós ideje 

 tR: analát retenciós ideje (a csúcsmaximum helyéből számítva) 

IF = kMIP/kNIP          (7) 

α(1)=k1/kz          (8) 

ahol az“1”-es index a templátra, a “z” index az analóg vegyületre utal. 

Minden anyagot háromszor injektáltam (n=3, a retenciós tényezők RSD-je mindig kisebb 

volt, mint 13%). 

3.4.5 Polimerek egyensúlyi adszorpciós jellemzése 

A száraz polimereket (25-50 µm, 10 mg) Eppendorf-csövekbe (0,5 ml térfogatú) mértem. 

Ezután hozzájuk adtam a TAU acetonitriles oldatát (100 µl, 0,01-10 mM koncentráció). 

A mintákat egy napig állni hagytam, majd lecentrifugáltam. A felülúszót az eluenssel 

hígítottam, majd 10 μl-t a HPLC-be injektáltam. Fordított fázisú oszlopot használtam 

(Purospher RP18-e), az eluens víz-ACN 75:25 volt, az áramlási sebesség pedig 0,6 

ml/perc. A detektálás hullámhossza 260 nm. A TAU retenciós ideje 3,1 percnek adódott.  
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 4 Eredmények értékelése 

A molekuláris lenyomatú polimerek szelektív adszorbensek. Ez a szelektív adszorpciós 

képesség teszi alkalmassá őket különböző alkalmazásokra, például hogy szelektív 

állófázisként kromatográfiában, vagy szenzorok szelektív felismerő helyeként használjuk 

őket. Emiatt a polimer adszorpciós kapacitása és szelektivitása meghatározó a későbbi 

alkalmazás szempontjából. Az irodalomban azonban ezen tulajdonságok vizsgálata sok 

esetben nem megfelelően történik. Általában olyan módszerekkel jellemzik a 

polimereket, amik a polimerről csak adott körülmények között szolgáltatnak információt, 

de az eredmények nem ültethetők át más technikákba. A megadott eredmények alapján 

nagyon nehéz kiválasztani a legjobb MIP-et irodalom alapján egy adott templátra. 

Doktori munkám során ezen problémára próbáltam megoldást találni. 

4.1 Metakrilsav alapú polimerek kötőkapacitásának 

vizsgálata 

Ebben a fejezetben metakrilsav alapú polimerek kötőkapacitását vizsgálom. A 

vizsgálatba főleg NIP-eket vontam be (és egy MIP-et). A polimerek tulajdonságait nagy 

kötődési szint (q érték) mellett általában nem szokták megvizsgálni, csak az alacsonyabb 

koncentrációknál mért izoterma pontokból következtetnek a maximális kötőképességre. A 

fejezetben bemutatom, hogy ez a gyakorlat helytelen. A polimerek kapacitása ezen 

értékeknél sokkal nagyobb, ugyanis az összes funkciós csoport elérhető nátrium-

hidroxidos titrálással. Ezen elérhető funkciós csoport tartalomhoz hasonlítom egy tipikus 

MIP templát, a propranolol adszorpcióját. A propranolol és más bázisok 

adszorpciójának mechanizmusát és mértékét vizsgálva rámutatok, melyek azok a 

tényezők, amik jelentősen befolyásolják a bázisok adszorpcióját. 

A polimerek kötőkapacitása meghatározza az adott alkalmazás polimer szükségletét. 

Minél nagyobb a polimer kapacitása, adott tömegű polimer annál több anyagot képes 

megkötni és elválasztani a zavaró anyagoktól (feltéve hogy elég szelektív marad a 

kötődés a nagy kötött koncentrációknál). A kapacitás ismerete elsősorban preparatív 

méretű elválasztásoknál fontos, analitikai alkalmazásban kevésbé kritikus (például 

szenzorok általában kis koncentrációkat mérnek, ekkor nem okoz gondot kis kapacitású 

polimer használata). 

A kapacitás szót azonban sokan rosszul értelmezik. Például néhányan kapacitásnak 

hívják egy adott egyensúlyi adszorpciós mérés során a polimeren megkötött mennyiséget, 

vagy pedig SPE alkalmazáskor a megkötött analát mennyiségét, amit az eluálás során 

lemosnak. Ezek azonban nem a polimerre jellemző adatok, hanem az alkalmazott 

körülményektől is függenek. Kapacitáson mi a megköthető maximális analát mennyiséget 

értjük, adott oldószerben kísérletileg meghatározva. Többen a kapacitást az izoterma 

mérésekből származtatják: ekkor az izoterma adatpontokra egy izoterma modellt 

illesztenek, a modell egyik paramétere pedig megadja a kötőhely koncentrációt. Ez a 

módszer bizonytalan akkor, ha a mérési tartomány távol esik a telítési szakasztól, a 
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modellillesztés problémáira pedig a későbbiek során kitérek. A továbbiakban 

megmutatom, hogy a jósolt kötőhely koncentráció jóval alulmarad azoktól az értékektől, 

amiket mi a kísérleteink alapján tapasztaltunk. 

A legtöbb MIP olyan funkciós monomerekből épül fel, amelyek funkciós csoportja a 

templáttal kölcsönhatásba lép (például a funkciós monomer karboxilcsoportja 

kölcsönhatásba lép a templát aminocsoportjával). Ezért az ilyen MIP-ek minden 

imprintelt kötőhelyének legalább egy ilyen funkciós csoportot kell tartalmaznia. 

Az adszorpció a MIP-eken túlnyomó részt tehát a funkciós csoportokon történik szerves 

oldószerben, ami a MAA-EDMA polimereknél a metakrilsav karboxilcsoportja. (A 

továbbiakban a MAA alapú polimerekről lesz szó, de az elmélet ugyanúgy alkalmazható 

lenne bázikus polimerekre is.) Az imprintelés során feltehetően nem válik az összes 

beépülő funkciós csoport imprintelt kötőhellyé, tehát a képződött „imprintelt 

kötőhelyeken” kívül találhatóak további funkciós csoportok is a polimerben, amik 

kölcsönhatásba tudnak lépni a templáttal, de ezek különböznek az imprintelt helyektől. 

Esetleg nem is minden funkciós csoport érhető el a templát számára, mivel lehet, hogy a 

pozíciójuk olyan, hogy a visszakötődés során a templát nem tud hozzájuk férni. Továbbá, 

részben vizes közegben már nem csak a funkciós csoportok, hanem a polimer váza is 

adszorpciós felület lehet hidrofób kölcsönhatások által.  

A polimer elkészülte után tehát felvetődik a kérdés, hogy a kialakult kötőhelyek hányad 

része érhető el a templát (vagy más célvegyület) számára. Ennek meghatározására két 

általános módszer terjedt el, az egyik a funkciós csoport titrálás (erős bázissal), a másik 

pedig az egyensúlyi kötődés vizsgálata (az analátok általában aminok, gyenge bázisok). 

A két módszer által kapott eredmények közötti kapcsolat azonban nem egyértelmű. 

Egyrészt adszorpció nem csak a funkciós csoportokon történhet, másrészt pedig a 

funkciós csoportok elérhetősége a kétféle anyag számára (gyenge, illetve erős bázisok, 

különböző alakú, méretű és kémiai tulajdonságú molekulák) nem feltétlenül azonos 

mértékű. 

A 21. ábra egy tipikus adszorpciós izotermát mutat (piros színnel jelölve). A két 

szaggatott vonal pedig két munkavonalat jelöl a következő egyenlet alapján: 

m

V
cq

m

V
c

m

V
cq  max0

        (9) 

ahol q és c a templát koncentráció a szilárd, illetve oldat fázisban, c0 a templát kiindulási 

koncentrációja, V az oldat térfogata, m a polimer tömege. Vagyis a munkavonalat az adott 

körülmények határozzák meg. A vonalak meredekségét a fázisarány (-V/m), 

tengelymetszetét pedig a qmax adja meg. A vonalak metszéspontja az izotermával megadja 

a munkapontot (cm, qm), vagyis az adott kísérlet eredményét. Az ábrán mutatott jelölések: 

qmax: maximális templát koncentráció a polimeren, amennyiben az összes anyag 

adszorbeálódna (Ez nem a polimer maximális terhelhetőségét jelenti, hanem csak azt, 

hogy mennyi lenne a kötött koncentráció, ha a kiindulási oldatban levő templát mind 

megkötődne a polimeren.) 

qm és cm: a templát koncentrációja a két fázisban a munkapontban 

qkötőhely: a polimer karboxilcsoport tartalma 
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Castell és mtsai vezették be ezt a munkapont szerkesztési módszert a MIP-ek területén 

[121]. Én most azt kívánom ezen az ábrán bemutatni, hogy egy tipikus izoterma esetében 

a kötődés sosem kvantitatív, hiszen az izoterma nem eshet egybe a függőleges tengellyel. 

Az, hogy mennyire vagyunk közel a kvantitatív kötődéshez, az izoterma alakjától és a 

fázisaránytól függ. Ebben a fejezetben a második, vastagabb kék vonalnak megfelelő 

kísérletsorozatot végeztem a polimerekkel, amikor a polimerhez adott anyag mennyisége 

megegyezett a polimer karboxilcsoport tartalmával, azaz qmax=qkötőhely. Például az általam 

készített MAA-EDMA polimereknél a qkötőhely =0,928 mol/kg (ekkor MAA-EDMA 

mólaránya 1:5). Ebben az esetben a kötőhely kihasználtságot a qm/0,928 hányados adja 

meg. Helytelenül többen, ahogyan említettem, a qm-et nevezik kötőkapacitásnak. Mi a 

qm-et a továbbiakban egyszerűen csak kötött koncentrációnak, vagy egyensúlyi kötött 

koncentrációnak hívjuk. (Angol nyelvű közleményemben [146] a qm -re a „loading” 

kifejezést is használtam.)  

 

21. ábra Egy tipikus izoterma ábrája munkavonalakkal 

Fontos kérdés, hogy a polimerizációkor használt valamennyi funkciós monomer beépül-

e a polimerbe. Vagyis ellenőrizendő, hogy helyes-e a polimer elméleti funkciós csoport 

tartalmát egyenlőnek venni a polimer előállítása során használttal. 

Az itt felvetett kérdések megválaszolására (mely a polimer karboxilcsoportjainak 

mennyiségére és elérhetőségére irányul) a következő kísérleteket végeztem el: 

1. polimerbe beépült MAA tartalom meghatározása 

2. polimer maximális kation-cserélő kapacitásának meghatározása nátrium-

hidroxiddal való titrálással 

3.  egyensúlyi kötődés meghatározása egy tipikus MIP templáttal (propranolol: 

gyenge bázis, szerkezete a 22. ábrán található) egyensúlyi adszorpciós kísérlet 

során 

4. polimerek duzzadásának mérése a polimerek szerkezetének vizsgálatára. 

Olyan elemzést nem találtam az irodalomban, ahol a NIP-ek és MIP-ek titrálható funkciós 

csoportjainak számát összehasonlították volna a szerves gyenge bázis adszorpciójának 

mértékével, és az esetleges eltérésekre magyarázatokat kerestek volna. Kutatómunkám 

során ezért titrálással és propranolol adszorpcióval sokféle polimert hasonlítottam össze, 
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illetve az általam készített polimereket kereskedelmi gyenge ioncserélőkhöz 

hasonlítottam. Az irodalomban ritka, hogy többféle polimert azonos módszerrel 

összehasonlítanak, erre csak néhány példa található [147-149]. 

 

22. ábra A propranolol szerkezete 

A vizsgált polimerek NIP-ek voltak, illetve egy tömb típusú MAA-EDMA alapú 

propranolol MIP. Vizsgálataimhoz nagy részben NIP-eket használtam, több okból 

kifolyólag: 

 A NIP-ek szintézise egyszerűbb a MIP-eknél (nincs szükség templátra és annak 

eltávolítására), ez gyors vizsgálatokat tesz lehetővé 

 a NIP tulajdonságaiból sokszor előre jelezhetőek a neki megfelelő MIP 

tulajdonságai. Baggiani és mtsai cikke alapján, ha egy NIP nem köt meg egy 

anyagot, akkor erre az anyagra nem lehet jó MIP-et készíteni az adott polimerből, 

mert nem jönnek létre erős kölcsönhatások a polimer és az analát között [150] 

 a NIP-eknek is van bizonyos szelektivitása [151-155] 

 a NIP-ek sokszor a MIP-ekhez hasonlóan teljesítenek az alkalmazások során [93-

94, 156-157] 

 mint látni fogjuk, a NIP kötőképessége nagy koncentrációknál megegyezik a MIP 

kötőképességével. 

4.1.1 Polimerek szintézise és mosása 

A vizsgált polimerek többféle módszerrel készültek: tömbpolimerizációval, precipitációs 

polimerizációval és módosított precipitációs polimerizációval. A módszerek rövid leírása 

megtalálható az Irodalmi háttér c. fejezetben. A tömbpolimerizáció a legegyszerűbb 

polimerizációs technika. A precipitációs polimerizáció a legelterjedtebb módszer 

különálló polimerszemcsék előállítására híg oldatban. A módosított precipitációs 

polimerizáció alatt a csoportunkban kidolgozott eljárást értem, amikor porogénként 

paraffinolaj és toluol elegyét használva tömény prepolimerizációs oldatból is különálló 

szemcséket kaphatunk. A polimerekben a funkciós monomer és a keresztkötő mólaránya 

mindig 1:5 volt, ha másképp nem adom meg. Termikus polimerizációval (60 °C-on) 

állítottam elő a következő polimereket, melyek összetétele megtalálható a 7. táblázatban: 

 MAA-EDMA tömb (oldószer nélkül (P1) illetve különböző oldószerekben (P2-

P5)), precipitációs (P6), módosított precipitációs (P7) polimer 

 MAA-TRIM, tömb (ACN-ben, P8) és módosított precipitációs (P9) polimer 

 MAA-DVB tömb (ACN-ben, P10) és módosított precipitációs (P11) polimer 

 MAA-EDMA polimerben a MAA egy részét (P12) vagy egészét (P13) MMA-ra 

cserélve készített tömbpolimer (ACN-ben)  
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 MAA-EDMA tömbpolimerben az EDMA egy részét MMA-ra cseréltem ACN-

ben (P14) és DMF-ben (P15) készítve 

 Sztirol-DVB ACN-ben készült tömbpolimer (P16) 

 Egy propranololra imprintelt MIP, MAA-EDMA tömbpolimer ACN-ben (P17). 

Ezen polimerek tulajdonságait két kereskedelmi gyenge kationcserélőhöz (Chromabond: 

C, Phenomenex: P) hasonlítottam. 

A NIP-ek mosása többnyire MeOH-val történt (kivéve a paraffinolajban készült 

polimereket, amiket először toluollal szükséges mosni a paraffinolaj eltávolítására). A 

propranolol tömb MIP mosására, amelynek célja a templát eltávolítása, több módszert is 

kipróbáltam. Bár ez csak technikai részletkérdésnek tűnik, itt mégis kissé bővebben 

foglalkozom vele, ugyanis a MIP viselkedése különböző mosófolyadékokban lényegében 

deszorpciós folyamat. A polimerhez (P17) többször friss oldatot adva mértem a kimosódó 

templát mennyiségét. A 23. ábra mutatja a különböző mosófolyadékok (ACN, MeOH-

víz 1:1, 0,01 M NaOH, 0,01 M HCl) hatékonyságát a templát eltávolításában. 

 
23. ábra Templát eltávolítása propranolol MIP-ből (P17) különböző mosófolyadékokkal  

Mivel nátrium-hidroxiddal ezen MIP karboxilcsoportjainak szinte teljes mennyiségét 

meg tudtam titrálni (ahogyan ezt a későbbiekben bemutatom), azt gondoltam, hogy ez 

lesz a legmegfelelőbb mosóoldat a propranolol eltávolítására. A NaOH a polimer 

karboxilcsoportjaihoz hozzá tud férni és mivel erősebb bázis a propranololnál, képes azt 

a mosás során leszorítani. Azonban a sósav oldat sokkal hatékonyabbnak bizonyult, már 

az első adag mosófolyadék szinte teljesen eltávolította az összes templátot. A savas mosás 

a legelterjedtebb az irodalomban is, ennek a magyarázatát azonban nem találtam. 

Ennek vizsgálatára olyan adszorpciós kísérleteket végeztem, amikor 10 mg polimerhez 

(MAA-EDMA NIP, P2) 0,928 ml 10-2 M-os propranolol tartalmú oldatot adtam (MeOH-

víz 1:1 közegben). Egy kísérletsorozatot végeztem, melyben a propranololt vagy sósavas 

sóként (propranolol×HCl) vagy bázisként, a polimert pedig Na sóként, vagy savként 

alkalmaztam. A kísérletekből a következő eredményt kaptam a propranolol 

adszorpciójára, csökkenő sorrendben (ld. 24. ábra): 

polimer +propranolol≈ polimer Na só+ propranolol×HCl > polimer Na só+propranolol > 

polimer+ propranolol×HCl. A 24. ábrán feltüntettem két kontrollmérés eredményét is: 
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egyik esetben a propranolol mellett a MAA-EDMA polimerhez 1 ekv. NaCl-is adtam, a 

másik esetben pedig MMA-EDMA, azaz karboxilcsoport nélküli polimeren (P13) 

vizsgáltam a propranolol adszorpciót. 

 

24. ábra Sók jelenlétének hatása a propranolol kötődésére MAA-EDMA (P2) és MMA-EDMA 

(P13) polimeren MeOH-víz 1:1 közegben 

Ez az eredmény jól korrelál a mosási folyamatban tapasztaltakkal, vagyis hogy a sósav 

jelenlétében (azaz propranolol×HCl oldatból) a propranolol alig kötődik és ezáltal 

eltávolítható a polimerből, szemben a NaOH-dal. 

Nátrium-hidroxiddal történő mosáskor a propranolol-„metakrilátot” átalakítjuk nátrium-

„metakriláttá” (vagyis a polimer Na sójává), eltávolítva a propranololt a 

karboxilcsoportokról. Bár a propranolol bázis várhatóan nem tud kötődni a nátrium só 

formában lévő karboxilcsoporthoz, de a MeOH-víz 1:1 közeg miatt a hidrofób polimer 

vázhoz igen (ld. 24. ábra negyedik oszlop). Ezt alátámasztja az is, hogy hasonló mértékű 

kötődést kaptam, amikor metil-metakrilátos polimeren (MMA-EDMA, P13) mértem a 

propranolol bázis adszorpcióját ebben a közegben (hatodik oszlop). 

Sósavval történő mosáskor a propranololt sósavas sóvá alakítjuk, ezáltal eltávolítva azt a 

karboxilcsoportokról és magáról a polimerről is, mivel a propranolol sója a hidrofil 

jellege miatt már nem adszorbeálódik a polimerláncon sem (ld. 24. ábra ötödik oszlop). 

Ezért ilyenkor a legkisebb a propranolol kötődés és leghatékonyabb a MIP kimosása. 

Abban az esetben, amikor mindkét anyag só formában volt jelen (második oszlop), a 

kötődés mértéke nagyjából megegyezett azzal, amit akkor mértem, ha propranolol bázist 

adtam a polimerhez 1 ekvivalens NaCl jelenlétében (harmadik oszlop). Ez arra utal, hogy 

itt a gyenge sav, illetve gyenge bázis egymással kapcsolódott, miközben NaCl ment 

oldatba. Ugyanakkor ioncsere egyensúly áll be a MeOH-vizes közegben, amelyben a 

propranolol a hidrofobitása miatt kedvezményezett. 

4.1.2 Funkciós monomer konverziójának vizsgálata 

A kutatócsoportunk korábbi tapasztalatai alapján a keresztkötő teljes mértékben beépül a 

polimerbe. A funkciós monomer beépüléséről azonban nem voltak adataink. Ennek 

vizsgálatára a frissen elkészült polimereket (P1-P11) MeOH-ban áztattam, és elemeztem 
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a felülúszó MAA tartalmát HILIC oszlopon. Mivel azonban nem csak az esetleges MAA 

maradék, hanem sav tartalmú oldható oligomerek is képződhetnek a nem tökéletes 

polimerizáció következtében, ezért az összes kioldódó savas komponenst a felülúszó 

NaOH-os titrálásával követtem. Azt tapasztaltam, hogy valamennyi vizsgált polimer 

esetében a MAA mennyiségének több mint 95%-a beépült a polimerbe. A felülúszó össz-

savtartalma megegyezett a HPLC-vel talált MAA mennyiségével, tehát oldható savas 

oligomerek nem képződtek. 

4.1.3 Titrálás nátrium-hidroxiddal 

A polimerek titrálásának több módja terjedt el, amiket az Irodalmi háttér c. fejezetben 

ismertettem. NIP-ek és MIP-ek titrálását néhányan direkt titrálással [158-159] néhányan 

pedig visszatitrálással [160-162] végezték, mindkét esetben a polimer jelenlétében. 

Kísérleteim során Fisher és Kunin módszerét [132] használtam a titrálható savas funkciós 

csoportok mennyiségének meghatározására Jing [163] és Malosse [164] csoportjához 

hasonlóan. A polimerhez kis feleslegben lévő bázist adtam 0,1 M-os MeOH-víz 1:1 

oldatban, majd a mintát adott idő után lecentrifugáltam. A reagálatlan bázis mennyiségét 

a felülúszóból (tehát a polimer jelenléte nélkül) visszatitrálással határoztam meg. A 

feleslegben adott bázis, NaOH mennyisége 1,2 ekvivalensnyi volt a polimerben található 

funkciós csoportok mennyiségéhez képest. 

Azt tapasztaltam, hogy az észter keresztkötőt (EDMA, TRIM) tartalmazó polimereknél 

észter hidrolízis lép fel, amennyiben a polimer fél óránál többet érintkezik a NaOH-dal. 

Jing és mtsai azonban például nem figyeltek erre a mellékreakcióra [163]. Ők Malosse 

csoportjának leírását követték, akik MAA-DVB polimereket titráltak NaOH-dal ACN-

vízben [164], az inkubálási idő 24 óra volt (Malosse csoportjának eredményei nem voltak 

túl pontosak, ±30% hibával adták meg a karboxilcsoportok mennyiségét). Jing csoportja 

ezt a módszert vette át, azonban ők DVB helyett TRIM-et használtak keresztkötőként. Az 

eredmények nagyobb számú karboxilcsoportot mutattak a polimerben, mint amennyit a 

polimerizációkor bevittek, de ezt ők nem vették észre. Ennek oka valószínűleg a NaOH 

katalizált TRIM hidrolízis lehetett (ld. 25. ábra), melynek hatására újabb szabad 

savcsoportok keletkeznek, amik tovább fogyasztva a NaOH-ot, meghamisítják a mérést. 

 

25. ábra TRIM hidrolízise [64] 

A polimerek (P1-P11, C, P) titrálását 0,1 M-os NaOH oldattal MeOH-víz 1:1-ben 

végeztem. Az inkubálási idő fél óra volt, illetve a DVB alapú polimereknél egy napig is 

inkubáltam a mintákat NaOH-dal, mivel ebben az esetben nem léphet fel a keresztkötő 
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hidrolízise. A különböző polimerek titrálható karboxilcsoport tartalmát a 26. ábra 

mutatja. Az ábrán szaggatott vonallal bejelöltem a polimer elméleti karboxilcsoport 

tartalmát, amit a polimer előállítási receptje alapján számoltam ki (MAA-EDMA 

polimerre 0,928 mol/kg; MAA-TRIM polimerre 0,562 mol/kg; MAA-DVB polimerre 

1,357 mol/kg). A kereskedelmi polimerek (C, P) esetében ez az információ ismeretlen. A 

MAA-DVB tömbpolimer esetében az egy napos inkubálás után jelentősen több 

karboxilcsoport reagált el, mint fél óra után, ezért ebben az esetben az egynapos 

eredményt tüntettem fel. Úgy gondolom, hogy az összehasonlításba ez azért illik mégis 

bele, mert ebben az egy esetben tapasztaltam, hogy a propranolol adszorpciója is 

jelentősen nőtt az áztatási idővel. Így ennél az egy polimernél mindig egynapos 

eredményeket fogok feltüntetni, míg a többinél fél órásakat. 

 

26. ábra Polimerek titrálása 0,1 M-os NaOH oldattal 

Az egyik leggyakrabban használt NIP, a MAA-EDMA ACN-ben készült polimer (P2) 

szinte valamennyi karboxilcsoportja megtitrálható NaOH-dal. Az ennek megfelelő 

propranolol MIP-re is hasonló eredményt kaptam (ezt az ábrán nem tüntettem fel, ott csak 

nem imprintelt polimerek szerepelnek). A porogén nélkül készült polimerben (P1) a 

karboxilcsoportok szinte megközelíthetetlenek, aminek oka a pórusok hiánya. Az is jól 

látható az ábrán, hogy a NaOH-dal titrálható csoportok mennyiségét befolyásolják a 

polimerek előállítási körülményei. A tömbpolimerek reaktivitása általában nagyobb a 

módosított precipitációs polimerizációval készült polimerekénél (P2>P7; P8>P9; 

P10≈P11), ez a MAA-EDMA polimernél (P2>>P7) a legszembetűnőbb. Az egyik 

kereskedelmi polimer (P) titrálható savtartalma hasonló a NIP-ekhez, a másik 

kereskedelmi polimernek (C) jóval több titrálható csoportja van (ezen polimerek 

szerkezetéről nem találtam információt). 

4.1.4 Gyenge bázis adszorpciója 

A következőkben a gyenge bázisok adszorpcióját egy közös kiindulási 

koncentrációszinten mértem meg a polimereken. Bár a teljes izoterma felvétele lenne a 

legalkalmasabb a polimerek vizsgáltalára, mégis úgy gondolom, hogy az azonos kezdeti 

paraméterekkel (koncentrációk és fázis-mennyiségek) végzett vizsgálatok kvalitatív 

következtetésekre sokszor elegendőek, például polimerek gyors összehasonlításánál. Az 

ugyanis igaz, hogy ha azonos kezdeti feltételek mellett az egyik polimer jobban köt mint 
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a másik, akkor az izotermája is magasabban halad a közeli koncentrációk tartományában. 

Én itt csupán a nagy borítottságnál való viselkedésre voltam kíváncsi, ahol a mérést 

végeztem. Az egypontos kötődések konkrét értékét hasonlítottam a nátrium-hidroxidos 

titrálás eredményéhez. A teljes izotermák mérését az idő és anyagtakarékosság miatt is 

elhagytam, mivel ebben a fejezetben körülbelül húsz különféle polimert hasonlítok össze 

nagy kapacitásoknál. 

Nem egyértelmű, hogy mely közegben célszerű mérni a propranolol adszorpciót, 

amennyiben a kötődést kizárólag a funkciós csoportok által kívánjuk elérni. A gyenge 

bázis, például propranolol adszorpciójának mechanizmusa eltérő lehet különböző 

közegekben, ennek tanulmányozásához propranolol adszorpcióját mértem háromféle 

polimeren: 

 MAA-EDMA ACN-ben készült NIP (P2) 

 MMA-EDMA ACN-ben készült NIP (a teljes MAA tartalmat MMA-ra cseréltem) 

(P13) 

 MAA(1/4)-MMA(3/4)-EDMA ACN-ben készült NIP (a MAA tartalom 3/4-ét 

MMA-ra cseréltem) (P12) 

kétféle közegben 

 a porogénben, ACN-ben,  

 a NaOH-os titrálás közegében, MeOH-víz 1:1-ben. 

A propranolol adszorpció mérésekor mindig a funkciós csoport tartalommal azonos 

mennyiségű propranololt adtam a polimerhez, vagyis qmax=qkötőhely, ahogyan ez korábban 

bemutatásra került. 

Az eredmények a 27. ábrán láthatóak. 

 

27. ábra Propranolol adszorpció különböző polimereken kétféle közegben (0,01 M-os 

propranolol oldatból) 

Ahogyan a 27. ábra mutatja, mindhárom polimeren a propranolol adszorpció ACN-ben 

kevesebbnek adódott, mint MeOH-vízben, mivel MeOH-vízben a karboxilcsoportok 

mellett a polimerláncon is kötődhet a propranolol hidrofób kölcsönhatás által. ACN-ben 

a propranolol kötődése a MAA polimerbeli mennyiségének csökkentésével arányosan 
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csökken és MAA hiányában gyakorlatilag megszűnik, míg MeOH-vizes közegben a 

MAA hiányában is majdnem fele az eredeti értéknek. Ezek az eredmények azt mutatják, 

hogy ACN-ben szinte kizárólag csak a karboxilcsoportokon történik kötődés, míg vizes 

közegben nem. 

Azt, hogy a polimerháló nem adszorbeálja a szerves anyagokat ACN-ben, bizonyítja a 

már említett MMA-EDMA polimer (P13) mellett a sztirol-DVB polimeren (P16) mért 

jelentéktelen mértékű propranolol adszorpció, valamint az, hogy a bázikus csoport nélküli 

szerves anyagok (N-benzil-benzamid, benzofenon) nem adszorbeálódnak a MAA-EDMA 

NIP-en (P2) ACN-ben. 

Annak kimutatására, hogy MeOH-vízben milyen mértékben ionos, illetve hidrofób a 

kötődés, különböző arányú MeOH-vizes közegekben mértem propranolol adszorpciót 

NaCl jelenlétében (10 ekvivalens a propranololhoz képest) vagy nélküle. Az eredmények 

a 28. ábrán láthatóak. 

 
28. ábra Propranolol kötődése különböző MeOH-vizes közegekben P2-n (0,01 M-os 

propranolol oldatból) 

NaCl jelenlétében a kötődés lecsökken az ionos kölcsönhatás gátlása (kompetíció) miatt. 

A mérések alapján minél nagyobb a víz aránya a rendszerben, annál kisebb a só hatása, 

mivel ilyenkor nem a MAA-propranolol közötti ionos kötés dominál, hanem a hidrofób 

kölcsönhatás a propranolol és polimerlánc között. Ezen eredmények jól mutatják, hogy 

míg a vizes közeg nem, addig az ACN mint közeg alkalmas arra, hogy a polimer funkciós 

csoportjainak elérhetőségét vizsgáljuk szerves bázisokkal. Ezért a továbbiakban a 

propranolol és egyéb szerves anyagok adszorpcióját ACN-ben mérve fogom összevetni a 

titrálási adatokkal. 

A propranolol adszorpciót több polimeren (P1-P11, C, P) megmértem, az eredmények a 

29. ábrán találhatóak. Az ábrán feltűntettem a polimer előállítási összetétele szerinti 

MAA tartalmát, valamint a polimerek NaOH-os titrálásának eredményeit is. Az 

adszorpciós kísérletben a bemért polimer névleges karboxilcsoport tartalmával 

ekvivalens mennyiségű 0,01 M-os koncentrációjú propranolol oldatot használtam. 
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29. ábra Különböző polimerek titrálási és propranolol adszorpciós eredményei (0,01 M-os 

propranolol oldatból) 

Az eredmények a következőket mutatják: 

 NaOH-dal minden esetben több karboxilcsoport reagált, mint propranolollal 

 a legáltalánosabb MAA-EDMA ACN NIP-en (P2) a propranolol a funkciós 

csoportok számának kb. negyedével tud reagálni az alkalmazott kísérleti 

körülmények között 

 a MAA-EDMA tömbpolimerek közül a DMF-ben készült polimeren (P5) a 

legnagyobb az adszorpció 

 általában azon polimereken, amelyekben a titrálható karboxilcsoportok 

mennyisége alacsony, a propranolol adszorpció is kisebb 

 a polimerizáció típusa a propranolol adszorpcióját is jelentősen befolyásolja. 

Az ACN-ben készült MAA-EDMA tömbpolimer (P2) az egyik leggyakrabban használt 

NIP. A megfelelő MIP-en azonos borítottságot sikerült elérni, tehát ilyen koncentrációban 

nincs különbség a NIP és MIP között (az ábrán csak a nem imprintelt polimerek 

szerepelnek). 

A megkötött propranolol mennyisége nem alacsony (kb. 0,2 mol/kg). Azonban 

Andersson [144] ehhez a polimerhez hasonló polimeren toluolból történő adszorpciónál 

a karboxilcsoportok kihasználtságát csak 4%-nyinak becsülte az izoterma mérések 

alapján. Ez nagyon távol áll az itteni közvetlen mérési eredménytől (különösen mivel a 

propranolol toluolból jobban kötődik, mint acetonitrilből, ld. később). 

A vizsgált koncentrációtartomány szerepét saját méréseimen is megvizsgáltam. 

Propranolol MIP-en mért izoterma pontokra (ld. 4.3.1.1 fejezet) bi-Langmuir-modellt 

illesztettem, a teljes vizsgált koncentrációtartományt (10-6 M- 10-2 M) négy 

(logaritmikusan) egyforma hosszú szakaszra osztva. Az, hogy melyik szakaszon 

illesztettem, jelentősen befolyásolta a jósolt kötőhelykoncentrációt (qkötőhely,1+qkötőhely,2). 

Míg a legalacsonyabb koncentrációtartományban 2%-nak adódott ez alapján a jósolt 

kötőhelykihasználtság, a legfelsőben 35% volt (amely érték meg is felel a ténylegesen 

mért adatnak). Ez azt jelenti tehát, hogy a kötőkapacitást érdemes kísérletileg megmérni. 
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(Megjegyzendő, hogy az izoterma a legalacsonyabb koncentrációtartományban sem vált 

közel lineárissá, tehát nem ez a nagy eltérések oka.) 

A propranolol, mint gyenge bázis adszorpciójának méréke azonban jelentősen elmarad a 

NaOH-dal megtitrálható karboxilcsoportok számától. Mivel a gyakorlati szempontból 

releváns célvegyületek nagy része gyenge bázis (triazinok, beta-blokkolók), fontosnak 

tartottam ennek az okait megkeresni. 

4.1.5 Gyenge bázisok adszorpcióját befolyásoló tényezők 

A NaOH és a propranolol közötti alapvető különbség az eltérő báziserősség. A 

báziserősség hatásának tanulmányozására különböző erősségű hidrofil bázisokkal 

titráltam a P2 polimert (MAA-EDMA ACN tömbpolimer) MeOH-víz 1:1 elegyben: a 

NaOH-on kívül tetrabutil-ammónium-hidroxiddal (TBAH), tetrametil-ammónium-

hidroxiddal (TMAH) és ammóniával (NH3) is. 

A báziserősség hatását ACN-ben is megvizsgáltam: propranolol mellett tetrametil-

ammónium-hidroxid és egy erős szerves bázis (DBU, 1,8-diazabiciklo[5.4.0]undek-7-én, 

ami szintén nem adszorbeálódik a semleges MMA-EDMA polimeren) adszorpcióját 

mértem. 

Valamennyi bázis kiindulási koncentrációja 0,1 M volt. A visszatitrálással meghatározott 

bázisokból (NaOH, TBAH, TMAH, NH3) a bemért polimer névleges karboxilcsoport 

tartalmához képest 1,2 ekvivalens mennyiségűt használtam, a HPLC-vel mért bázisoknál 

(propranolol, DBU) ez 1 ekvivalens volt. 

A MeOH-vízben mért eredmények a 30. ábra bal oldalán szerepelnek. A NaOH mellett a 

tetraalkil-ammónium-hidroxidok is erős bázisok, azonban ezeknek a mérete jelentősen 

nagyobb a Na+ ionnál, ez lehet az oka annak, hogy a reaktivitásuk kisebb. Gregor és mtsai 

azt tapasztalták, hogy a bázis kationjának mérete jelentősen befolyásolhatja az ioncserélő 

polimerrel való kölcsönhatás mértékét [165]. Az ammónia kis méretű, azonban jóval 

gyengébb bázis a NaOH-nál (propranololhoz mérhető erősségű bázis).  

Az ACN-ben mért eredmények a 30. ábra jobb oldalán láthatóak. Mindkettő anyag sokkal 

erősebb bázis a propranololnál, ez lehet az oka a jóval nagyobb reaktivitásuknak. 

 

30. ábra Különböző bázisok adszorpciója P2-n MeOH-víz 1:1-ből és ACN-ből 0,1 M-os 

oldatból 

Ezen eredményekből az látható tehát, hogy a báziserősség jelentősen befolyásolja a 

bázisok kötődését a polimeren. 
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4.1.6 Polimerek szerkezetének vizsgálata (duzzadás, térhálósűrűség) 

Az eddigi mérések (29. ábra) alapján azt tapasztaltuk, hogy a DMF-ben készült MAA-

EDMA polimer (P5) adszorpciós képessége jóval nagyobb, mint a többi porogénben 

készült MAA-EDMA polimeré. A porogén befolyásolhatja a polimer szerkezetét, ezáltal 

az adszorpciós tulajdonságait. A porogén hatásának további vizsgálatára négy, különböző 

porogénben készült MAA-EDMA NIP duzzadását vizsgáltam két közegben: ACN-ben és 

MeOH-víz 1:1-ben. Az eredmények a 31. ábrán láthatóak.  

 

31. ábra Polimerek duzzadása két közegben és propranolol adszorpciója ACN-ben 0,01 M-os 

oldatból 

Az ACN-es és MeOH-os polimerek mérsékelten duzzadnak mindkét közegben, a DMF-

es polimer MeOH-víz 1:1 elegyben és a kloroformos polimer mindkét közegben 

jelentősen duzzad. A propranolol kötődés a DMF-es polimeren jóval több, mint a másik 

hármon. Ezen jelenségek kapcsolata a propranolol adszorpcióval ismeretlen, azonban 

talán a következő egyszerű magyarázat elfogadható. 

A kloroformban készült polimer gélszerű [115, 166], ezért jól duzzad minden közegben. 

ACN-ben ez a jó duzzadási képesség mégsem növeli meg a propranolol kötődést nagy 

mértékben, mivel az ACN jól versenyzik a kötőhelyekért (a polimer nagyfokú duzzadása 

az oldószerrel való erős kölcsönhatásra utal.) A DMF-ben készült polimer is 

duzzadóképes, tehát elég elasztikus, mivel MeOH-vízben jól duzzad. Azonban mivel 

ACN-ben csak kis mértékben duzzad, ezért valószínűleg ebben az esetben az ACN nem 

verseng a kötődésért a propranolollal. Ez magyarázhatja a polimer megnövekedett 

adszorpciós képességét. 

A térhálósűrűség is befolyásolhatja a polimer elaszticitását és ezen keresztül (is) az 

adszorpciót. Ennek vizsgálatára készítettem egy olyan polimert, ahol a hagyományos 

ACN-ben készült MAA-EDMA polimerben (P2) az EDMA kétharmadát (tömegben 

mérve) MMA-ra cseréltem, ezáltal a keresztkötést 83%-ról 18%-ra csökkentve (P14). 

Ekkor a propranolol adszorpció várakozásomnak megfelelően megnőtt, kb. a duplájára. 

DMF-ben elkészítve ugyanezt az összetételű polimert (P15), az adszorpció további 

növekedését vártam, azonban az kb. ugyanannyi maradt. Ez valószínűleg azért lehet, mert 

a DMF-ben készült polimer erősen keresztkötött formában is elasztikus (amit a duzzadási 

eredmények mutattak), és a térhálósűrűség csökkentése már nem javítja ezt tovább. 
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4.1.7 NIP-ek szelektivitása nagy kapacitásnál 

Mint bemutattam, a MAA-EDMA alapú ACN-ben készült NIP (P2) a propranolol MIP-

pel (P17) azonos mennyiségű propranololt képest megkötni nagy borítottság esetében 

(kisebb borítottság esetében természetesen van különbség a polimerek között az 

imprintelésnek köszönhetően, ahogy a 4.3.1.2 fejezetben bemutatom).  

Eddig ACN-ben nagyon eltérő erősségű bázisokat vizsgáltunk, amik már a NIP-hez is 

eltérő módon kötődtek (propranolol vs DBU). Azt várjuk, hogy a propranolol MIP 

szelektív a propranololhoz hasonló szekunder aminokkal szemben is. Kérdés azonban, 

hogy a NIP is mutat-e ilyenfajta szelektivitást is. Ennek tesztelésére két szekunder amin, 

a BMA és az RBz (N-benzil-metil-amin és (R)-(-)-2-benzilamino-1-feniletanol) kötődését 

teszteltem 0,01 M-os ACN-es oldatból mindkét polimeren (P2, P17). Az eredmények a 

32. ábrán láthatóak. 

 

32. ábra Propranolol MIP és NIP szelektivitása ACN-ben (az aminok kiindulási koncentrációja 

0,01 M) 

Az ábra alapján a NIP szelektivitása a propranolol MIP-éhez hasonló. Sőt, még valamivel 

felül is múlja azt, mivel a BMA és Rbz kötődése kisebb a NIP-en (a vegyületek eltérő 

kötődésének okaira a 4.3.3.1 alfejezetben kitérek). A szelektivitás részletesebb 

vizsgálatára (egypontos mérés helyett adszorpciós izotermával) a 4.3.1 fejezetben térek 

vissza. 

4.1.8 Funkciós csoportok maximális feltölthetőségének vizsgálata 

ACN-ben 

Amint bemutattam, az adszorpció mértékét befolyásolja a bázis erőssége és a polimer 

szerkezete is: a DMF-ben készült polimer adszorpciós képessége a legjobb. Azt szerettem 

volna megvizsgálni, hogy az általam vizsgált polimerek és anyagok esetében mennyi a 

maximálisan elérhető karboxilcsoport kihasználtság ACN-ben. Ezért ACN-ben egy 

erősebb szerves bázist, DBU-t adtam a DMF-ben készült polimerhez (P5) ekvivalens 

mennyiségben: 928 µl 0,1 M-os DBU oldatot adtam 100 mg MAA-EDMA DMF-ben 

készült polimerhez. Ekkor a karboxilcsoportok 89%-a töltődött fel, ami azt jelenti, hogy 

majdnem a teljes karboxilcsoport tartalom kihasználható szerves anyag adszorpcióra 

szerves oldószerben is.  
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4.1.9 Összefoglalás 

Gyenge sav alapú polimerek gyenge bázist kötő képessége jelentősen alacsonyabb, mint 

az elméletileg megköthető bázis mennyisége, amennyiben a polimer savtartalmát vesszük 

alapul (a polimer kötőképessége nagyobb azonban, mint az alacsony koncentrációknál 

mért izotermából jósolt érték). 

Megmutattam, hogy a polimerizáció során felhasznált összes sav beépül a polimerbe, és 

a polimer savtartalma szinte teljes mértékben elreagáltatható az erős bázis nátrium-

hidroxiddal. Ezek az eredmények azt jelentik tehát, hogy elvi úton nem lenne akadálya a 

gyenge bázis adszorpciójának. A polimer savtartalmának kihasználtságát gyenge bázissal 

acetonitrilben vizsgáltam, mivel a mérések során arra jutottam, hogy ebben a közegben a 

bázis csak a polimer karboxilcsoportjához köt, ellentétben a vizes közeggel, ahol jelentős 

kötődést tapasztaltam a polimer vázra is hidrofób kölcsönhatás által. 

Az eredmények rámutattak arra, hogy mely tényezők járulnak hozzá a jobb adszorpciós 

tulajdonságokhoz: a kis keresztkötöttségű és megfelelő oldószerben készült 

polimereknek nagyobb a kötőképessége. Továbbá a MAA-EDMA polimereken 

megköthető aminok mennyiségét vizsgálva arra jutottam, hogy a gyenge bázisok 

adszorpciója növelhető, amennyiben a gyenge bázis erősebb, illetve kisebb méretű. 

Megfelelő körülményeket választva (viszonylag erős bázis adszorpciója DMF-ben 

készült polimeren) a polimer szinte összes karboxilcsoportjára köthető amin bázis.  

Ez azt jelenti, hogy a gyenge bázisok kötődését főleg sav-bázis egyensúlyok 

befolyásolják (beleértve ebbe az elaszticitás hatását is az egyensúlyra), nem pedig az 

elérhető kötőhelyek elvileg lehetségesnél alacsonyabb mennyisége. Ez az eredmény új a 

MIP-ekkel kapcsolatban, ahol mindig a bevitt funkciós csoportok mennyiségénél 

kevesebb kihasználható kötőhelyben gondolkodnak.  

Mivel azt tapasztaltam, hogy a bázis nagyobb erőssége és a polimer nagyobb elaszticitása 

egyaránt növelik a megkötött mennyiséget (nagy terhelés esetén) ezért úgy gondolom, 

hogy a polimerben adszorpciókor mechanikai feszültség jön létre, amely termodinamikai 

hatásként gátolja a további adszorpciót. Kis molekuláknál ez a hatás kisebb, és erősebb 

bázisok esetén a reakció nagyobb szabadentalpiaváltozása jobban kompenzálja a 

rugalmas erőket. Az általam vizsgált rendszerben a kötőkapacitáson, vagyis az elvileg 

elérhető legnagyobb megkötött mennyiségen (a polimer egységnyi száraz tömegére 

vonatkoztatva) a polimerbe bevitt funkciós csoportok mennyiségét lehet érteni. A 

gyakorlatilag maximálisan megköthető mennyiség ennél valamivel (de nem 

nagyságrendileg) kevesebb lehet a vázolt egyensúlyi okok miatt. Tudomásom szerint a 

MIP-ek és NIP-ek kötőképességének értelmezésében eddig nem vetődött fel az 

elaszticitásbeli különbségek jelentősége. A hagyományos ioncserélőknél ez az érvelés 

viszont ismert volt már. 

Megmutattam, hogy a NIP kapacitása és szelektivitása hasonló a MIP-éhez nagy 

borítottság esetében. Ez azt jelenti, hogy a NIP-ek alkalmasak lehetnek a MIP-ek 

kiváltására. A polimerek szelektivitásának részletesebb vizsgálatára később térek ki. 

A bemutatott kísérletekben a névleges karboxilcsoport tartalommal ekvivalens 

mennyiségű bázist és 10 vagy annál nagyobb fázisarányt használtam csak (a 

koncentrációtól függően). Ennél nagyobb mennyiséget illetve kisebb oldat/polimer arányt 
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(tehát adott ekvivalens bázismennyiséget töményebb oldatban) alkalmazva valamivel 

több bázis is adszorbeálódhatott volna. Ilyen kísérleteket azért nem végeztem, mert: 

 a különböző adszorbeált anyagokból ekvivalens mennyiségeket akartam 

összehasonlítani 

 elég erős bázisok esetén így is szinte teljes volt a funkciós csoportok 

kihasználtsága 

 a gyakorlatban nem hasznos nagy felesleget használni a célvegyületből, ha 

annak szelektív megkötése a cél 

 a használt fázisarány még könnyű fázisszétválasztást tett lehetővé.  
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4.2 Izoterma modellek illesztésének problémái 

Ebben a fejezetben az izoterma modellillesztés problémáira hívom fel a figyelmet. A 

polimerek jellemzésének legjobb módszere az adszorpciós izotermák felvétele, azonban 

sok esetben nem szükséges, sőt akár félrevezető is lehet a mérési pontokhoz modelleket 

illeszteni. Számításaimmal bemutatom, hogy többféle modell hasonlóan illeszkedhet 

ugyanahhoz az izoterma adatsorhoz. Irodalmi MIP-es példákat mutatok be, ahol ezen 

problémák jelentkeznek. 

A célvegyületeknek és más anyagoknak a MIP-ekre történő adszorpcióját annak 

tulajdonítják, hogy a MIP-eken adszorpciós kötőhelyek vannak, amelyek egy része 

imprintelt. E kötőhelyek és a kötődési „reakció” kémiai részleteinek közvetlen 

megismerésére azonban eddig nem sikerült megfelelő módszereket találni. A közvetett 

megismerés fő módszerévé az adszorpciós izotermák tanulmányozása vált. Az izotermák 

mérése ugyanakkor a gyakorlati alkalmazások szempontjából is nagyon fontos, hiszen 

leírják az egyensúlyi kötődés mennyiségi viszonyait.  

Az izoterma az egyensúlyi adszorbeált koncentrációt mutatja a szilárd fázisban (q) az 

oldatbeli koncentráció függvényében (c). (Többen a vízszintes tengelyen az egyensúlyi 

koncentráció helyett a kiindulási koncentrációt ábrázolják helytelenül [167-171], ez 

azonban nem izoterma). Az izoterma mérése pontonként történik. A mért pontokra 

függvényt lehet illeszteni. Ezek lehetnek általános, csupán a pontok közti interpolációt 

szolgáló függvények (amit Castell és mtsai javasolnak [121]), vagy valamilyen 

adszorpciós modell alapján levezetett függvények. Sokféle modellt használtak már az 

adszorpciós egyensúly leírására különböző rendszerekben [172-174]. 

Folyadékkromatográfiában a Langmuir-, a bi-Langmuir- és a Freundlich-izoterma váltak 

népszerűvé [118]. Ha egy modell egyenlete jól illeszkedik a mért izotermapontokhoz, 

akkor lehet (de nem biztos), hogy a mögöttes fizikai modell alkalmazható a vizsgált 

rendszerre.  

Többen tapasztalták, hogy ugyanahhoz az izoterma adatsorhoz többféle modellt is lehet 

hasonló sikerrel illeszteni [117, 119, 175-182]. Ez komoly probléma, ha a modell 

paramétereit a kötőhelyek eloszlásának és a kötés erősségének a jellemzésére, és ezen 

keresztül az adszorbensek fejlesztésére akarják használni. 

Több modell hasonlóan jó illeszkedése esetében további lehetőségek segíthetnek a 

döntésben (amik azonban még több mérési időt és költséget igényelnek): 

-vizsgált koncentrációtartomány kiszélesítése 

-mérés precizitásának növelése 

-mérési pontok számának növelése. 

Különböző módszerek léteznek a legjobban illeszkedő modell kiválasztására [183-184], 

ezek azonban precíz méréseket igényelnek széles koncentrációtartományban [182]. 

Precíz izoterma mérések leginkább frontális kromatográfiával valósíthatók meg. Ezzel a 

módszerrel a q értékek 1% hibával mérhetők [182, 185]. (A statikus (batch) egyensúlyi 

mérések hibája ezzel szemben több %. ) Frontális izoterma mérések azonban sok esetben 

nem lehetségesek, például ha a polimer a szemcsék alakja vagy mérete vagy rossz 

nyomástűrése miatt nem alkalmas HPLC oszlopba töltésre, ha nem áll kellő mennyiségű 
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anyag rendelkezésre, vagy ha nincs elég idő ilyen mérésekre. Ilyen esetekben gyorsabb, 

kisebb precizitású módszereket választanak, például a statikus egyensúlyi méréseket. 

Ezen méréseknek az izoterma egyenletek alapján történő kiértékelése még inkább 

kérdéses. 

Ahogy korábban említettem, a koncentrációtartomány szélesítésével és a mérés 

precizitásának növelésével megkönnyíthető a helyes modell kiválasztása. Ezek azonban 

több mérési időt és anyagköltséget igényelnek. Ezért felvetődik a kérdés, hogy milyen 

széles koncentrációtartomány, és milyen precizitás szükséges a modellek megfelelő 

megkülönböztetésére. A továbbiakban ezekre a kérdésekre keresem a választ a MIP-ek 

leggyakrabban használt izoterma modelljeit vizsgálva, melyek a Freundlich-izoterma és 

a Langmuir-típusú-modellek (mono-, bi-, tri-, stb. Langmuir-izotermák). 

A MIP-eknél és más anyagoknál is gyakran tapasztalják, hogy a Freundlich-modell 

megfelelő illeszkedése mellett a bi-Langmuir és a tri-Langmuir is hasonlóan 

eredményesen alkalmazhatóak. A továbbiakban ezt a problémát fogom körüljárni. 

4.2.1 Freundlich-izoterma közelítése bi-Langmuir-izotermával 

A továbbiakban azt vizsgáltam, hogy ez a két izoterma függvény mennyire tudja egymást 

megközelíteni. Ha ugyanis a vizsgált koncentrációtartományban például a MIP pontosan 

a 3. egyenletnek megfelelően viselkedne (valamilyen a és m paraméterekkel), de ezt a 

függvényt a 2. egyenlettel is nagyon jól meg lehetne közelíteni (alkalmas paraméterek 

választásával), akkor nem nagyon lenne remélhető, hogy a két leírásmódot a mérési 

hibákkal terhelt adatok alapján meg tudjuk különböztetni.  

A Freundlich-egyenletnek két paramétere van, a bi-Langmuir-egyenletnek négy. Én a 

Freundlich-egyenlet paramétereit rögzítettem, és jól illeszkedő bi-Langmuir-

függvényeket kerestem. A koncentrációtartományt három nagyságrend szélesnek vettem, 

mivel az irodalomban ezt elég szélesnek tartják izoterma modell illesztésekor [118].  

A számítások kezdetén 31 egyenletesen elosztott pontot vettem logaritmikus skálán, a 

három nagyságrendnyi széles koncentrációtartományban (c=1-1000). Ezen c értékeknél 

számítottam ki a Freundlich-izotermát (adott konstansok mellett), amihez bi-Langmuir-

izotermát illesztettem. Az illesztés a Microsoft Office Solver programjában történt, a két 

görbe közötti legnagyobb relatív eltérés abszolút értékének minimalizálásával. (Mivel itt 

nem véletlen hibák kezeléséről van szó, nem a legkisebb négyzetes megközelítést 

alkalmaztam.) A Freundlich a konstans értékét kiindulásként 1000-nek, az m konstansot 

pedig 0,5-nek véve a Freundlich-izoterma alakja: 

5,01000 cq   

Ehhez a függvényhez bi-Langmuir-függvényt illesztve a 33. ábrán látható eredményt 

kaptam. Az ábra kétszer logaritmikus ábrázolásban mutatja a két függvény közelségét. 
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33. ábra Freundlich-izoterma (a=1000; m=0,5) és a hozzá legjobban illeszkedő bi-Langmuir-

izoterma 

Ugyanezt a számítást megismételtem m különböző értékeinél is (m=0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 

0,9). A 34. ábra mutatja az így kapott görbe párok közötti eltéréseket a koncentráció 

függvényében. 

 

34. ábra Freundlich- (a=1000) és bi-Langmuir-izoterma közötti eltérés különböző m-ek 

esetében 

Az ábra alapján minden Freundlich-izoterma (ahol a=1000) maximum 7%-os eltéréssel 

megközelíthető egy bi-Langmuir- izotermával. Ennél a 7%-nál még jobb is az illeszkedés, 

ha m≠0,5 (az m=0,5 esetet a 33. ábrán mutattam be). Sok irodalmi példában a mérések 

pontossága 5-10%. Ez azt jelenti, hogy nagyon nehéz ebben az esetben eldönteni, hogy 

valójában milyen izoterma modellnek felelnek meg az adatok. 

Egyszerűen bebizonyítható hogy a=1000 helyett bármilyen a paraméterre pontosan 

ugyanilyen jó illeszkedés kapható, továbbá akkor is, ha a koncentrációtartomány eltolódik 

(de a szélessége továbbra is három nagyságrend marad).  

Ha a koncentrációtartományt leszűkítjük, a modellek egyre közelebb kerülnek 

egymáshoz. A 35. ábra a függvények relatív eltérésének maximális értékét mutatja m=0,5 



Eredmények értékelése 

 66 

 

esetben (amikor a legnagyobbnak adódik az eltérés). Minél szűkebb 

koncentrációtartományban szeretnénk mérni, annál pontosabb mérésekre van szükség a 

megkülönböztetés érdekében. 

 

35. ábra Koncentrációtartomány szélességének hatása az izotermák közti maximális relatív 

eltérésre 

Tri-Langmuir-izotermával még a bi-Langmuir-izotermánál is jobb illeszkedés érhető el: 

m=0,5 esetében 1,1% a legnagyobb eltérés a Freundlich-izotermától, ha a c tartomány 

három nagyságrend széles. 

Míg a bi- és tri-Langmuir-függvényekkel jól megközelíthető a Freundlich-modell, ennek 

a fordítottja nem igaz általánosságban. Például amennyiben a Langmuir-izoterma mind a 

lineáris, mind a telítési szakaszt magában foglalja, nem illeszkedhet hozzá jól egyetlen 

Freundlich-modell, mivel a lineáris szakaszon m=1 míg a telítési szakaszon m=0 

Freundlich-paraméterrel lenne jól közelíthető a Langmuir-modell.  

Általános nézet az, hogy többparaméteres függvénnyel (itt pl. bi-Langmuir) jobb 

illeszkedés érhető el egy adatsorhoz, mint a kevesebb paramétert tartalmazó függvénnyel 

(itt: Freundlich). Ez azonban nem mindig igaz. Ismert példa a négyzetgyök függvény 

rossz megközelíthetősége polinomokkal (a Freundlich-egyenlet ilyen négyzetgyökös 

függvény m=0,5 esetben). Ezzel önmagában tehát nem magyarázható az, hogy a 4 és 6 

paraméteres bi- illetve tri-Langmuir-modell jól leírja a két paraméteres Freundlich-

egyenletet. 

4.2.2 Monte Carlo-módszer 

A továbbiakban ismét azt feltételezem, hogy a Freundlich-modell a valódi izoterma 

modell, és a „kísérleti adatokat” (hibával terhelve) pedig Monte Carlo-módszerrel 

szimulálom. Ezután ezen „kísérleti” adatokhoz Freundlich- és bi-Langmuir-modellt is 

illesztek, és megnézem, hogy melyik illik jobban az adatokhoz. 

A kiindulási Freundlich-izoterma paraméterei: a=1000 és m=0,8. Monte Carlo-

módszerrel húsz izoterma mérést szimuláltam, mindegyik izoterma hét mérési pontból 

állt. A mérési pontokat logaritmikus skálán egyenletesen osztottam el a c=1-100 

koncentrációtartományban, és a q értékeket normális eloszlású hibával terheltem 3% 
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szórással. A bemutatott paraméterek választását az indokolta, hogy ezek elég jellemzőek 

az irodalomban található MIP-es gyakorlati mérésekre. 

Ezután Freundlich- és bi-Langmuir-modellt illesztettem a húsz szimulált kísérleti 

adatsorhoz. Azt kaptam, hogy 13 esetben a bi-Langmuir-modell adott a pontokhoz jobb 

illeszkedést (súlyozott legkisebb négyzetes módszerrel, 1/y2 típusú súlyozással), hét 

esetben pedig a Freundlich-modell. Ez azt jelenti, hogy még abban az esetben is, ha a 

Freundlich-modell a valós modell, a mérési hibák miatt sokszor a bi-Langmuirt találjuk 

megfelelőbbnek. Megjegyzendő még, hogy a húsz szimulált mérésre illesztett bi-

Langmuir-izotermák paramétereinek szórása nagyon nagy volt (a kötődés egyensúlyi 

állandójának 41%, a kötőhely koncentrációnak 79% a szórása), annak dacára, hogy a 

szimulált mérési hiba csak 3% szórású volt. Ez azt mutatja, hogy az illesztéssel kapott bi-

Langmuir paraméterek reprodukálhatósága nagyon rossz. 

4.2.3 Irodalmi példák  

Az irodalomban kerestem néhány olyan példát, ahol MIP-ek izoterma méréseinél a bi-

Langmuir-modellt választották a szerzők (különböző szempontok, például R2 alapján). 

Ezek közül párat a cikkekben szereplő bi-Langmuir paraméterekkel megrajzoltam a 

kísérletek koncentrációtartományában lg-lg skálán. Több esetben azt tapasztaltam, hogy 

lg-lg skálán ábrázolva egyenesnek látszanak ezek a függvények, ld. a 36. ábra. Ezekre az 

egyenesekre R2≥0,996. Ez azt jelenti, hogy ezek a függvények a Freundlich-izotermával 

is jól leírhatóak a bi-Langmuir mellett (ugyanis a lg-lg skálán a Freundlich-modell ad 

egyenest a lgq=lga+m×lgc egyenlet alapján). Mindezek alapján kétes, hogy a MIP 

irodalomban gyakran elfogadott két kötőhelyes bi-Langmuir-modell érvényessége 

tényleg megfelelően bizonyított-e számos esetben. 

 

36. ábra Irodalmi bi-Langmuir-izotermák lg-lg ábrán, a következő publikációkból kivéve: 

1:[177], 2: [178] 3:[186]; 4:[119]; 5: [179] 

4.2.4 Összefoglalás 

Izoterma modellillesztésekhez javasolt a lehető legprecízebb méréseket végezni elég 

széles koncentrációtartományban. Ez azonban a MIP-eknél sokszor nem valósul meg, ami 

megnehezíti a megfelelő izoterma modell kiválasztását. Több modell hasonlóan jónak 

vélt illeszkedése esetében az izoterma paraméterek további használata, például 
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adszorbens fejlesztésre nagyon bizonytalan. A számításaim azt mutatják, hogy a bi-

Langmuir- és a Freundlich-izoterma (amik alkalmazása gyakori a MIP-ek területén) 

nagyon közel futhat egymáshoz. Amennyiben egy rendszer viselkedése jól leírható a 

Freundlich-izotermával, a legtöbb esetben a bi-Langmuir- és a tri-Langmuir-modellek is 

hasonlóan jó illeszkedést adnak. Ezt Monte Carlo-szimulációval, illetve a matematikai 

függvények összehasonlításával mutattam be. Irodalmi példákat is találtam, ahol a két 

izoterma modell hasonlóan jól illeszthető. 

Ezen problémák miatt a modellillesztés helyett egy újszerű módszert dolgoztam ki az 

izotermák összehasonlítására, amit a következő fejezetben mutatok be. 
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4.3 Izotermák elemzésének újszerű módszere a propranolol 

MIP és a terbutilazin MIP példáján 

Ebben a fejezetben egy gyors, egyszerű és robusztus módszer bevezetésére teszek 

javaslatot, amely segít a polimerek adszorpciós tulajdonságainak megértésében. Az 

izotermákat egy újfajta ábrázolásmódban megjelenítve sok információt nyerhetünk, 

amelyeket a korábbi módszerek nem szolgáltattak közvetlenül: segít kiválasztani a 

megfelelő polimert egy adott analitikai feladatra, jól követhető vele az imprintelés hatása, 

az imprintelt polimerek szelektivitása. Ezen előnyöket két széles körben használt MIP-en, 

a propranolol és a terbutilazin MIP-en mutatom be. A módszer segítségével a MIP-ek 

kiválthatóságára (nem imprintelt polimerekkel) is mutatok példákat.  

A polimerek adszorpciós jellemzését sokféle módon végzik az irodalomban. A 

szelektivitás leírására a különböző technikákban különböző mérőszámok állnak 

rendelkezésre: kromatográfiában a k retenciós tényezők (és az ezekből számolt 𝛼), 

szilárdfázisú extrakcióban a visszanyerések, ligandum kötési assayekben az IC50 értékek. 

Ezen értékek egymással való összehasonlítása azonban nehézkes. Mint említettem, az α 

és k értékei nem jellemzőek a polimerekre. Az SPE kísérletek során számos kísérleti 

körülmény befolyásolja az eredményt. Többen helytelenül az SPE mérés eredményeit 

izotermaként ábrázolják (pl.: [187]), ez azonban nem valódi egyensúlyi izoterma. A 

különböző publikációkban bemutatott polimerek összehasonlítása ebből kifolyólag nem 

egyszerű, nem könnyű kiválasztani a legjobb polimert egy adott templátra irodalmi 

eredmények alapján. Habár nyilvánvaló a MIP-ek egyszerű és robusztus jellemzési 

módszerének hiánya, ezt csak néhány szerző hangsúlyozta idáig [9, 121-122]. 

Egyedül az egyensúlyi adszorpciós izotermák jellemzik a polimert egyértelműen egy 

adott oldószerben (és hőmérsékleten, ha a gyakorlatban esetleg jelentős kinetikai 

hatásoktól eltekintünk). Az izotermák elemzésére a legtöbb esetben különböző 

modelleket alkalmaznak, csak néhányan javasolták az irodalomban a mérési pontok 

izoterma modellillesztése nélküli [64], vagy pedig általános, csupán a pontok közti 

interpolációt szolgáló függvények [121] használatát. 

Az előző fejezetben bemutattam az izoterma modellillesztés problémáit. A modellek 

illesztéssel kapott paraméterei sok esetben bizonytalanok, főleg hogyha a nem túl pontos 

batch egyensúlyi méréssel történt a mérés. Ráadásul a modellek paraméterei nem utalnak 

közvetlenül a MIP-ek olyan tulajdonságaira, amelyek a gyakorlati alkalmazás 

szempontjából fontosak, mint például a szelektivitás vagy a megoszlási hányados. 

Ezen problémák egyértelművé teszik, hogy szükség van egy gyors és egyszerű 

módszerre, amely nem túl precíz izoterma mérések esetében is lehetővé teszi a 

legalkalmasabb polimer kiválasztását az adott analitikai feladatra. A hagyományos, q-c 

ábrázolásban, mint amilyet a 37. ábra mutat, nem olvashatóak le közvetlenül olyan, a 

MIP-ekre jellemző mennyiségek (és ezek változása a koncentrációval), mint a megoszlási 

hányados (D=q/c), az imprinting faktor (IF=DMIP/DNIP) és a szelektivitás 

(Szel=Dtemplát/Dszerkezeti analóg). 
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37. ábra Izotermák lineáris q-c ábrázolásban 

Ezzel szemben, ha lgq-lgc skálán ábrázoljuk a mért adatokat, a vizuális összehasonlítás 

által sok információt kaphatunk a polimerekről. Ehhez a vizuális összehasonlításhoz 

elegendő:  

 az izotermát a számunkra érdekes koncentrációtartományban megmérni 

 logaritmikus egységenként 2-3 pontot felvenni 

 a méréseknek nem kell nagyon precíznek lenniük.  

A polimerek izotermája a lg-lg ábrán sokszor széles koncentrációtartományban lineáris, 

vagy közel lineáris. Ezért a mérési pontokra az ábráimon egyeneseket illesztettem. Ez a 

segédvonal azonban csak a vizuális összehasonlításban segít, nem állítjuk, hogy az 

izotermák a Freundlich-modellt követik. (A Freundlich-izoterma modell ad ugyanis 

egyenest a lg-lg ábrázolásban.) Több cikkben is ábrázolták már lg-lg skálán az 

izotermákat, mert feltételezték, hogy a Freundlich-izoterma írja le a legjobban az 

adataikat [188-191]. Én a munkám során nem használtam izoterma modelleket, hanem a 

lg-lg ábra előnyeit próbáltam megmutatni. A módszer fő előnye, hogy a következő 

mennyiségek ebben az ábrázolásmódban egyszerűen leolvashatóak, ld. a 38. ábrát: 

 Megoszlási hányados (D): az izoterma távolsága a lgq = lgc vonaltól adott c 

értéknél megadja a D logaritmusát az adott c-nél 

 Imprinting faktor (IF): a MIP és a NIP izoterma közötti függőleges távolság 

megadja az IF logaritmusát adott c értéknél 

 Szelektivitás (Szel): a templát és egy a templáthoz hasonló vegyület (analóg 

vegyület) izotermájának függőleges távolsága megadja a szelektivitás 

logaritmusát adott c értéknél (vagy pedig a vízszintes távolság megadja a 

szelektivitás logaritmusát adott q értéknél). 
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38. ábra A megoszlási hányados (D), az imprinting faktor (IF) és a szelektivitás (Szel) 

leolvasása a lgq-lgc ábráról 

A szelektivitás adott q-nál, vagy adott c-nél is értelmezhető. Ha az izotermák lineárisak 

lennének a q-c skálán, akkor ez a lgq-lgc ábrán 45°-os egyeneseket adna, vagyis a kétféle 

szelektivitás megegyezne. Azonban a MIP-ek izotermája nem lineáris. Ezért az 

alkalmazástól függ, hogy melyik szelektivitás mond többet a számunkra: a polimeren 

megkötött anyagok mennyiségének aránya, vagy pedig az oldatban maradt anyagok 

mennyiségének aránya. Kromatográfiás szelektivitás szempontjából az adott c-knél 

leolvasott Szel érték az érdekes, míg a ligandum kötési assay-eknél pedig az adott q-nál 

leolvasott Szel érték. Ennek oka, hogy a tipikus analitikai kromatográfiás vizsgálatoknál 

a komponensek csúcsai a tartózkodási idejüknek csak egy kis hányadában lapolnak át 

jelentős mértékben, tehát egymás adszorpcióját kevéssé befolyásolják, míg a ligandum 

kötési méréseknél kompetitív adszorpció történik. Ennek jelentőségét a kompetitív 

izotermákról szóló 4.3.5 fejezetben mutatom meg. A továbbiakban a szokványosabbnak 

tűnő, adott egyensúlyi c-nél leolvasott szelektivitásokat adom meg, kivéve ahol 

kifejezetten kompetitív mérésről van szó. A bemutatott izotermákon adott q-nál is 

leolvashatók a szelektivitások. 

A továbbiakban többféle analát izotermáját mutatom be különböző polimereken lgq-lgc 

ábrán. A fejezetben vizsgált anyagok szerkezete a 39. ábrán látható. Ezek az anyagok 

három csoportra oszthatóak: propranololhoz hasonlóan aromás szekunder aminok (a 

propranolol MIP szelektivitásának tesztelésére), triazinok (a terbutilazin MIP 

szelektivitásának vizsgálatára), illetve bázikus csoport nélküli anyagok (a propranolol 

MIP szelektivitásának vizsgálatára a nagyon különböző anyagokkal szemben).  

A polimerek UV polimerizációval készültek. A diagramokon látható c-t mol/l-ben, a q-t 

pedig mol/kg száraz anyagban adom meg.  
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39. ábra Vizsgált anyagok szerkezete 

4.3.1 Propranolol MIP és terbutilazin MIP jellemzése lgq-lgc ábrán 

A lg-lg ábráról leolvasható információkat két, sokak által tanulmányozott MIP típuson 

fogom bemutatni. A propranolol egy aromás csoportot is tartalmazó, de lényegében alifás 

szekunder amin. A terbutilazin egy triazin, amely növényvédőszerként ismert. 

A templátok bázikus anyagok, funkciós monomerként minden esetben metakrilsavat 

használtam, keresztkötőként pedig EDMA-t. A templát és a funkciós monomer között 

többféle kötés is kialakulhat: ionos kötést létesíthetnek, és H-hidas kölcsönhatások is 

kialakulhatnak. Ezek mellett még hidrofób kölcsönhatások és sztérikus gátlás is szerepet 

játszhatnak.  

Ebben az alfejezetben a megoszlási hányados, az imprinting faktor és a szelektivitás 

leolvasását fogom bemutatni a lg-lg ábrákon, a porogénben mért izotermákon. A 

porogénben történő mérést az indokolja, hogy a kötőhelyek és a templát közt ebben a 

közegben várható a legjobb illeszkedés, hiszen az imprintelés is ebben a közegben történt. 

Ezt a várakozást sok kutató erősítette meg kísérleti tapasztalatai alapján [192-197]. 

4.3.1.1 Megoszlási hányados (D) 

A megoszlási hányados fontos paraméter az elválasztástechnikában. Annak ellenére, 

hogy többen felhívták már a figyelmet a megoszlási hányados koncentrációfüggésére 

(pl.:[9]), több publikációban csupán egy koncentrációnál adják meg a D-t. A D értéke a 

q-c diagramról közvetlenül nem kapható meg (csak mint egy-egy húr meredeksége), 

azonban a lg-lg ábrán a logaritmusa könnyen leolvasható. A 40. ábrán a propranolol 

izotermája látható a propranolol MIP-en (P18) a porogénben mérve (ACN-ben). Erről 

könnyen leolvasható, hogy kisebb koncentrációnál sokkal nagyobb a D, mint nagy 

koncentrációknál. Az ábrán jól látszik az izoterma nemlineáris jellege (lineáris skálán) is, 

az izoterma meredeksége a lg-lg ábrán kb. 0,4 (lineáris izoterma esetében 1 lenne).  

A lg-lg ábrán az izoterma adatpontokra illesztett egyenesek csak a vizuális 

összehasonlítást segítik, az egyenesek paramétereit nem használáltam ki. Nagy 
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koncentrációknál (q>0,1 mol/kg) az izoterma a lg-lg ábrázolásban is elhajlik az 

egyenestől. Az ilyen nagy koncentrációknál való mérés azonban az ott már eléggé 

lecsökkent megoszlási hányadosok miatt a statikus módszerrel nehezen kivitelezhető. 

Ezért az ebben a tartományban mért pontokat elővigyázatossággal kezeltem, és nem 

tettem bele a dolgozatba. Úgy tűnt azonban, hogy az izoterma még itt sem válik 

vízszintessé, azaz nem érünk el telítést a kötődésben. 

 

40. ábra Propranolol megoszlási hányadosa propranolol MIP-en (P18) porogénben mérve 

4.3.1.2 Imprinting faktor (IF) 

A MIP-eket szinte mindig az imprinting faktorral jellemzik, amely a MIP és a NIP 

megoszlási hányadosának hányadosa adott egyensúlyi koncentrációnál. Általában a 

magasabb IF-ú MIP-et gondolják jó MIP-nek. Az IF azonban nem mond túl sokat a MIP-

ek működéséről több okból kifolyólag: 

 az IF nagyságából nem következtethetünk a MIP-ek szelektivitására. A MIP-nek 

nem a NIP-hez képest kell jobbnak lennie, hanem szelektívnek kell lennie a 

templátra a zavaró anyagokkal szemben. 

 Találtam olyan irodalmi példát, amikor az IF értéke magas volt, de az alkalmazás 

során alig volt különbség a NIP és a MIP között [198]. Egy másik példában az IF 

alacsonynak mutatkozott a porogénben mérve, azonban az alkalmazás során 

(vízmintákban) a MIP sokkal jobban teljesített a NIP-nél [199].  

 az IF erősen koncentrációfüggő, amit néhány kutató hangsúlyozott már [121-

122], de nagyon sokan még mindig csak egyetlen koncentrációnál, ráadásul adott 

kiindulási koncentrációnál mérik meg (és nem adott, vagyis a MIP és NIP 

esetében közös, egyensúlyi koncentrációnál). 

Az IF logaritmusa és koncentrációfüggése közvetlenül leolvasható a lg-lg ábráról, 

ld. a 41. ábrát. Az ábra a propranolol MIP (P18) imprinting faktorát mutatja a porogénben, 

ACN-ben mérve, illetve a terbutilazin MIP (P24) IF-át a porogénben, toluolban mérve. 
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41. ábra Propranolol (P18) és terbutilazin (P24) MIP-ek IF-a porogénjükben mérve 

Magas IF-t alacsony koncentrációknál kaphatunk, ez azonban nem jelzi a polimer 

viselkedését nagy koncentrációknál. Az ábrán látható, hogy nagy koncentrációknál a MIP 

már gyakorlatilag “NIP”-ként viselkedik. Ezt a koncentrációtartományt mutattam be a 

propranolol MIP-re a 4.1 fejezetben. 

4.3.1.3 Szelektivitás 

Kromatográfiás állófázisok szelektivitása az ún. analitikai koncentrációtartományban 

egyszerűen meghatározható, mivel adszorpciós izotermájuk ott lineáris. Az állófázis 

szelektivitása két anyag között megadható a két anyag izotermája meredekségének, 

vagyis a megoszlási hányadosuknak a hányadosaként. Ha legalább az egyik anyag 

izotermája nem lineáris, a szelektivitás meghatározása bonyolulttá válik, mivel a 

megoszlási hányados koncentrációfüggővé válik. Ezért nem helyes a MIP-es irodalomban 

elterjedt szokás, mely szerint a szelektivitást egyetlen koncentrációszinten vizsgálják. A 

szelektivitás koncentrációfüggése jól látszik a lg-lg ábrán, ahol az izotermák közötti 

távolság azonos c-nél megadja a szelektivitás logaritmusát. 

A szelektivitás lg-lg ábrán való vizsgálatára propranolol és két szekunder amin ((R)-(-)-

2-benzilamino-1-feniletanol (Rbz) és dibenzil-amin (DBA)) izotermáját mértem meg a 

propranolol MIP-en (P18) a porogénben (ACN-ben), valamint a terbutilazin és két másik 

triazin (atrazin és prometrin) izotermáját mértem meg a terbutilazin MIP-en (P24) a 

porogénben (toluolban). Az eredmények a 42. ábrán láthatóak.  
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42. ábra Propranolol (P18) és terbutilazin MIP (P24) szelektivitása a porogénjükben mérve 

Érdekes módon az aminok izotermája a propranolol MIP-en (P18) közel párhuzamos 

egymással. Ez azt jelenti, hogy a propranolol MIP szelektivitása szinte nem változik a 

koncentrációval. A terbutilazin MIP-en (P24) a terbutilazin és az atrazin (vagyis a két 

klórtriazin) izotermája közel egybeesik. Ez nem meglepő, mivel a két anyag szerkezete 

között nagyon kicsi az eltérés (a terbutilazin terc-butil csoportja van lecserélve szek-butil 

csoportra). Azonban a prometrin (metiltiotriazin) izotermája nagyon eltér a klórtriazinok 

izotermájától. Azt a jelenséget, hogy a klórtriazin MIP-ek jobban kötik a többi 

klórtriazint, mint a metiltiotriazint, mások is tapasztalták [12, 36, 200-201]. Ezt annak 

tulajdonítják, hogy a klóratom kisebb a metiltio csoportnál Az ábrán azonban látszik, 

hogy az izotermák közti távolság csak az alacsonyabb koncentrációknál nagyobb, nagy 

koncentrációknál eltűnik a polimer szelektivitása. 

Általánosságban tehát az anyagok izotermája a lg-lg ábrán vagy közel párhuzamos (mint 

a propranolol MIP-en, ekkor a szelektivitás nem változik a koncentrációval), vagy pedig 

kis koncentrációk felé távolodnak egymástól (mint a terbutilazin MIP-en), ekkor a 

szelektivitás nő a kis koncentrációk felé.  

A propranolol MIP (P18) szelektivitása minden koncentrációnál kisebb 10-nél (mivel 

lgSzel<1), annak ellenére, hogy a vele összehasonlított aminok nem túl hasonló anyagok. 

Azonban a MIP szelektivitása szerkezetileg nagyon távoli anyagokkal szemben sokkal 

nagyobb 10-nél, ahogyan ez várható is. A 43. ábra mutatja különböző anyagok 

adszorpcióját propranolol MIP-en ACN-ben. (10 mg polimerhez 1 ml 0,5 mM 

koncentrációjú oldatokat adtam. Mivel itt csak kvalitatív képre van szükség, alkalmazható 

az egypontos, azonos kezdeti koncentrációval végzett mérés.). A terbutilazin, a 

ketoprofen, a benzoesav, az N-benzil-benzamid és a benzofenon gyakorlatilag egyáltalán 

nem kötődik a propranolol MIP-en, pontosabban a kötődés olyan kismértékű, hogy a 43. 

ábrán 0-nak látszik.  
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43. ábra Propranolol MIP (P18) szelektivitása propranololtól szerkezetileg nagyon különböző 

anyagokra (összehasonlításul két szekunder amint, RBz-t illetve DBA-t is bemutatva) ACN-ben 

A terbutilazin MIP szelektivitása viszont még a hozzá hasonló anyagokra is jelentősen 

megnőhet nagyon kis koncentrációknál, ahogy ezt a 42. ábra mutatta. 

4.3.2 A MIP-ek lg-lg ábráról leolvasható szelektivitásának és 

alkalmazásának kapcsolata 

A MIP-ekre és különösen az itt példaként szereplő propranolol és triazin MIP-ekre 

rengeteg irodalom van, mégse elég világos a szelektivitás kérdése és az, hogy a lehetséges 

gyakorlati alkalmazásokra hogyan lehet következtetni az egyes MIP-ek fizikai-kémiai 

tulajdonságaiból. 

Ebben a fejezetben a MIP-ek néhány szokásos alkalmazási területét mutatom be. 

Megmutatom, hogy mely technikák milyen szelektivitásoknál működnek jól és azt, hogy 

az általam bemutatott MIP izotermák nyújtotta információk hogyan segítenek a 

különböző alkalmazások kiválasztásában. 

4.3.2.1 Kromatográfia és SPE 

Amennyiben a hasonló anyagok izotermái közel vannak egymáshoz (szelektivitás<10), 

mint a propranolol és terbutilazin MIP (utóbbinál a nagyobb koncentrációk) esetében, 

akkor a MIP nem tudja egy lépésben (például egyszeri extrakcióban) elválasztani az 

anyagokat. Azonban vannak olyan alkalmazások, amelyek kis szelektivitások esetében is 

jól működnek (hasonló egységek kaszkádja vagy kromatográfia). A királis szelektivitiás 

MIP-eknél 2 körül van, ami jónak számít a kereskedelmi királis oszlopokhoz viszonyítva. 

Sőt 30-as szelektivitást is elértek már [202]. A MIP oszlopok kereskedelmi forgalmazását 

akadályozza azonban a már említett csúcsszélesedés, aminek csökkentése még 

megoldandó feladat. 

A szilárdfázisú extrakció (tányérszám N<50) sokkal kevésbé hatékony a HPLC-hez (N ̴ 

10000) képest. Ezért míg a HPLC el tud választani hasonló megoszlási hányadosú 

komponenseket, az SPE nagyobb különbséget igényel ehhez. Ezért az SPE 

alkalmazásokban leginkább a MIP csoportszelektivitását használják ki, amikor hasonló 

tulajdonságú anyagokat kell elválasztani egy bonyolult mátrixtól. Ilyen feladatokban 
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(amikor a templáttól nagyon eltérő tulajdonságú anyagok vannak jelen) a propranolol 

MIP-nek is nagy a szelektivitása, mint bemutattam (ld. 43. ábra). A nem MIP alapú 

kereskedelmi SPE oszlopok is csoportelválasztásra készülnek, tulajdonságaiktól függően 

(hidrofobitás, ion-cserés jelleg) különböző feladatokra alkalmazhatóak. A MIP-ek és a 

NIP-ek jó alternatívái lehetnek ezen SPE tölteteknek, mivel eltérő összetételűek. Mint 

korábban említettem, kereskedelmi MIP-ek is elérhetőek már SPE alkalmazásokra. 

4.3.2.2 Elválasztás MIP membránokkal 

A molekuláris lenyomatú membránok 10 körüli szelektivitást biztosítanak hasonló 

anyagok között [77, 203], hasonlóan ahhoz, ahogy ezt a 42. ábra mutatja. Az előnyük, 

hogy folyamatos elválasztást tesznek lehetővé. A MIP kötőhelyeire való kötődés után 

szelektív transzport történik a membránon át. Úgy tűnik azonban, hogy még nem ismert 

a MIP adszorpciós szelektivitása és transzport szelektivitása közötti kapcsolat. A polimer 

morfológiája is befolyásolja a szelektivitást [78].  

4.3.2.3 Szenzorok 

A szenzorok az analát koncentrációt mérik komplex mintákban, többnyire 

mintaelőkészítés nélkül. Ezért ha a zavaró anyagok koncentrációja hasonló az analátéhoz, 

a szenzornak nagy szelektivitást kell felmutatnia. Ez a bemutatott polimerekre a 

templáthoz hasonló anyagok tekintetében és a vizsgált koncentrációtartományban nem 

teljesül, de a terbutilazin MIP szelektivitása jelentősen megnőhet nagyon kis 

koncentrációknál (ld. 42. ábra). Ezért főleg akkor alkalmazhatóak jól, ha nagyon kis 

koncentrációkat mérünk, vagy ha a mintában nincs jelen az analáthoz nagyon hasonló 

anyag. A MIP-szenzorok szelektivitása is azonban csak ritkán nagyobb 10-nél [204-205].  

4.3.2.4 Szenzor-sor 

MIP-ek készítése különböző templátokra hatékony megoldás különböző szelektivitású 

szenzor-elemek készítésére [206]. Ezek párhuzamos alkalmazásából eredő előny, hogy 

annak ellenére, hogy a különálló egységek szelektivitása alacsony, a módszer 

szelektivitása nagy lehet. Az első MIP alapú szenzor sorozat egy nukleotid szenzor volt 

[207].  

4.3.2.5 Ligandum kötési assay 

A ligandum kötési assayekhez nagy szelektivitású MIP-ek szükségesek. A szelektivitások 

általában alacsonyak 10-6 M koncentráció felett, ahogy bemutattam. Az assayek azonban 

alacsonyabb koncentrációknál használatosak. Andersson és mtsai bemutatták, hogy a 

morfin MIP szelektivitása felülmúlhatja az ellenanyagok szelektivitását alacsony 

koncentrációknál [208]. Azonban ez csak drága és hosszantartó mosási folyamatok után 

érhető el. Pár másik példában is nagy szelektivitásokat értek el, például penicillin G [209], 

17β-ösztradiol [210], illetve teofillin [20] imprintelt polimerrel. Azt is meg kell említeni, 

hogy a szenzorokkal történő mérésnél a mérendő és a zavaró komponens versengenek az 

adszorpciós kötőhelyekért, így a kompetitív szelektivitással kell számolni, ami előnyös 

lehet (ld. alább, a 4.3.5 fejezetben). 
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4.3.2.6 Kis koncentrációban jelenlévő szennyező anyagok 

szelektív eltávolítása ipari vagy környezeti mintákból 

Nyomnyi mennyiségű szennyező anyagok eltávolítása komplex keverékből nagy 

szelektivitást igényel, mivel a többi jelenlévő anyag koncentrációja nagyságrendekkel 

nagyobb a célanyagénál. Ilyen nagy szelektivitás akkor lehetséges, ha a többi anyag 

szerkezete nagyon különbözik a célanyagétól (ld. 43. ábra). A MIP-ek gyakorlati 

alkalmazását több összefoglaló cikk tárgyalja, olyan feladatokban, mint például 

genotoxikus szennyező anyagok eltávolítása gyógyszerhatóanyagok mellől [105] vagy 

szennyező anyagok eltávolítása természetes vízmintákból [211], ahol az említett feltétel 

valóban teljesül.  

4.3.2.7 MIP-ek szelektivitása nagy koncentrációknál 

Ipari alkalmazásokban sokszor szükséges két nagy koncentrációban jelen lévő anyag 

elválasztása. Ennek ellenére a MIP-eket ritkán jellemzik nagy koncentrációknál. Ahogy 

korábban megmutattam (4.1 fejezet), az izoterma egyenletek illesztéséből kapott 

kötőkapacitási adatok sokszor alulbecslik a tényleges értékeket. Ezért a MIP-ek 

kapacitását és szelektivitását mindig kísérletileg szükséges meghatározni. Mivel az 

aminok izotermái a propranolol MIP-en a lg-lg skálán közel párhuzamosak egymással, 

ezért a szelektivitás nagy koncentrációknál is megőrződik. A terbutilazin MIP-en viszont 

megszűnik a szelektivitás nagy koncentrációknál. 

4.3.3 MIP-ek szelektivitásának részletesebb vizsgálata 

4.3.3.1 Propranolol MIP szelektivitásának vizsgálata különböző 

szekunder aminokkal szemben 

Különböző aminok adszorpciója propranolol MIP-en és NIP-en 

A propranolol MIP szelektivitásának részletesebb vizsgálatára hét különböző szekunder 

amin izotermáját mértem meg propranolol MIP-en (P18) és NIP-en (P19) ACN-ben. 

Korábban bemutattam, hogy az aminok izotermája (lgq-lgc ábrán) párhuzamos a NIP-en 

és a MIP-en is, ezért a szemléletesebb ábrázolás érdekében csak egyetlen egyensúlyi 

koncentráció szinten mutatom be az adszorpciós eredményeket. A 0,1 mM-os egyensúlyi 

koncentrációnál mért lgq értékeket mutatja a 44. ábra. 
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44. ábra Propranolol MIP (P18) és NIP (P19) adszorpciója c=0,1 mM-nál ACN-ben 

A 44. ábra, melyen a két polimeren mért lgq értékek szerepelnek hét különböző anyagra, 

a következőket mutatja: 

 Valamennyi amin kötődése megnőtt a propranolol MIP-en a NIP-hez képest. Ez 

azt jelenti, hogy a propranolollal történt imprintelés dacára a propranolol MIP 

nagy keresztreakciót mutat a többi szekunder amin felé. Korábbi publikációkban 

is megfigyelhető a propranolol MIP gyenge szelektivitása [212-215].  

 A NIP önmagában eleve szelektív a propranololra, ami irodalmi példákban is 

megmutatkozik [216-221], de nem szokták hangsúlyozni. Ez a megfigyelés talán 

megmagyarázza, hogy miért olyan közkedvelt templát a propranolol. 

Propranololra szelektív MIP-et ezek szerint könnyen lehet készíteni, még annak 

ellenére is, hogy a propranololnak a NIP-en tapasztalt preferáltságát a vele való 

imprintelés még kissé rontja is például a DBA-hoz képest. 

 A NIP-en és a MIP-en szinte teljesen azonos a vizsgált vegyületek szelektivitási 

sorrendje. A NIP szelektívebb a propranololra, mint a propranolol MIP. Ez abból 

látszik, hogy a “szelektivitási skála” összetolódott a MIP-en a NIP-hez képest. 

 Azon aminok kötődnek gyengébben mindkét polimeren, amelyekben az 

aminocsoport mindkét oldalán aromás gyűrűk találhatóak. Ennek a gyengébb 

bázicitás és a sztérikus gátlás is lehet az oka. A bázicitás szerepe a kötődésben 

triazin MIP-eknél is megmutatkozott [222], illetve dolgozatom 4.1 fejezetében 

vizsgáltam részletesebben.  

 RBz és NBz (amelyek csak egy hidroxilcsoportban különböznek egymástól) 

kötődése nagyon hasonló, ez azt jelenti tehát, hogy a hidroxilcsoportnak nincs 

nagy szerepe az adszorpciójukban. Ez érdekes, mivel sokan azt gondolják, hogy 

a propranololnak a hidroxilcsoportja is fontos szerepet játszik a kötődésben [69, 

213, 223-230]. 

 A propranolol MIP IF-a a DBA-ra a legnagyobb, nem pedig a templátra. Ez 

azonban nem azt jelenti, hogy a MIP jobban kötné a DBA-t, mint a templátot. A 

különbség abból adódik csupán, hogy a DBA-t sokkal kevésbé köti a NIP, mint a 

templátot, vagyis a NIP szelektívebb polimer a MIP-nél. Ez bizonyos fokig 

ellentmond az imprintelésről alkotott azon elképzeléseinknek, mely szerint a MIP-

en kialakult szelektív kötőhelyeknek köszönhetően a NIP-hez képest a MIP 
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szelektivitása nagyobb minden esetben. Az IF tehát nem ad egyértelmű jelzést a 

MIP jóságáról még a porogénben sem. 

Aminok adszorpciója különböző aminokkal imprintelt MIP-eken 

Azért, hogy a templát szerepét a polimerizáció során jobban megismerjük, három 

szekunder aminra imprintelt MIP-et készítettem, és mindhárom MIP-en 

összehasonlítottam a három amin adszorpcióját. A MIP-ek a következők voltak: 

propranolol MIP (P18), RBz MIP (P22), DBA MIP (P21). A mérést csak egy 

koncentrációszinten végeztem el (10 mg polimerhez 1 ml 0,5 mM oldatot adtam). Az egy 

koncentrációszinten végzett mérések elegendőek akkor, ha kvalitatívan szeretnék 

vizsgálni egy-egy hatás eredményét (ráadásul a hatások nagyon kicsik, ahogyan 

bemutatom). Az eredmények a 45. ábra láthatóak. 

 

45. ábra Három aminra imprintelt polimer (P18, P21, P22) szelektivitása ACN-ben 

Azt tapasztaltam, hogy a propranolol kötődik a legjobban mindhárom polimeren, 

mégpedig nagyjából egyformán. A DBA és az RBz a saját MIP-jén kötődik a legjobban, 

de nagyon kicsi a különbség a polimerek között. Ezek a megfigyelések arra utalnak, hogy 

a vizsgált esetekben az imprintelésnél az egyes szekunder amin templátok pontos 

szerkezetének, alakjának alárendelt szerepe van. Szekunder aminok gyenge 

keresztszelektivitására az irodalomban is található példa [214-215]. 

Ide kapcsolódik, hogy amint már említettem, a propranolol és a rokon vegyületek 

kötődésében valószínűleg nincs nagy szerepe a hidroxilcsoportnak, mivel az RBz és az 

NBz a 44. ábra alapján egyformán kötődik a propranolol MIP-en. Az RBz MIP-en (P22) 

is megmértem az Rbz és NBz adszorpcióját, ami szintén azonosnak adódott, így 

közvetlenül is megerősítve az előbbi feltételezést. 

4.3.3.2 Királis propranolol MIP 

Az imprintelés tényét legjobban a királis MIP-ek enantiomer-felismerő képességével 

lehet igazolni. Az egyik enantiomerre imprintelt MIP-en a két enantiomer 

adszorpciójának különbsége csakis az imprintelésből adódhat. (S)-Propranololra 

imprintelt polimert (P20) állítottam elő, és vizsgáltam ennek enantiomerszelektivitását.  
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A királis MIP-et racém propranolol oldattal inkubáltam, az egyensúlyi 

enantiomerösszetételt királis oszlopon mértem meg. Azt tapasztaltam, hogy 2% ecetsav 

jelenlétében szelektívebb a polimer, mint tiszta ACN-ben. Az eddig megfigyeltekhez 

hasonlóan, a MIP szelektivitása kis koncentrációk felé nőtt, de a kis koncentrációk (0,1 

mM) felé sem lépte túl a kb. kétszeres szelektivitási értéket (DS/DR≈2) ecetsavas 

közegben. További célom a királis polimer elegyizotermájának részletesebb vizsgálata, 

erre értekezésem keretében már nem került sor. 

4.3.3.3 Közeg hatása 

Eddig a MIP-ek szelektivitását a porogénjükben vizsgáltam. Azonban a szelektivitás függ 

a visszakötődési közegtől is, ahogy ezt a legutóbbi királis MIP fejezetben említettem, és 

ahogy a további példákban látható lesz. A javasolt lg-lg izoterma ábrázolási móddal jól 

követhető a visszakötődési közeg hatása az adszorpció mértékére és szelektivitására. 

ACN-ben készült NIP-en (P19) és propranolol MIP-en (P18) mutatom be a propranolol 

és DBA kötődését különböző közegekben. 

Toluol 

Propranolollal ACN-ben imprintelt MIP-en propranolol és DBA adszorpcióját vizsgáltam 

két közegben: ACN-ben és toluolban. Amint a 46. ábra mutatja, a toluolos közeg csak a 

propranolol kötődését javítja, a DBA-ra nincs hatással. Mivel a propranolol kötődése 

megnő, a DBA kötődése pedig változatlan marad, ebből következik, hogy a polimer 

szelektivitása erre a két vegyületre nézve javul toluolos közegben, annak ellenére, hogy 

az imprintelés ACN-ben történt. Irodalmi források szerint a polimer legjobban abban az 

oldószerben működik, amiben készült. Ez az állítás közelítően igaz lehet, de további 

vizsgálatok alapján pontosításra szorul. 

 

46. ábra ACN-ben készült propranolol MIP (P18) szelektivitása ACN-ben és toluolban 

Ecetsav hatása ACN-ben 

Elúciós kromatográfiás vizsgálatok során gyakran adnak ecetsavat az ACN eluensbe, 

hogy lecsökkentsék a kromatográfiás mérés időtartamát, illetve hogy elkerüljék a csúcsok 

nagyfokú diszperzióját. Pár tanulmányban észrevették, hogy az ecetsav jelenléte 
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befolyásolja az IF-t egy-egy koncentrációszinten [231-232]. Az azonban nem világos, 

hogy egy széles koncentrációtartományban ez hogyan változik, illetve hogy a polimer 

szelektivitására milyen hatással van az ecetsav. 

Ahogyan a 47. ábra mutatja, érdekes módon az ecetsav (0,5% ACN-ben) párhuzamosan 

lefelé tolja a propranolol izotermáját a MIP és a NIP esetében is. Azonban az ecetsav nem 

azonos módon hat a két polimerre: az AcOH a propranolol kötődését jobban lecsökkenti 

a NIP-en, mint a MIP-en. Így savas közegben nem az imprintelési körülményeknek 

megfelelő imprinting faktort kapjuk, hanem egy annál nagyobb értéket. Ez a megfigyelés 

arra int, hogy minden közegben külön meg kell mérni az izotermákat, nem lehet az 

egyetlen közegben mért eredményeket általánosítani. Ezért is hasznosnak tűnik az 

izotermák lg-lg ábrákon való összehasonlítása, hiszen ez csak kevés és egyszerű mérést 

igényel. 

 

47. ábra Ecetsav hatása az imprinting faktorra 

A szelektivitás változását propranolol és DBA között vizsgáltam. A 48. ábra alapján míg 

a MIP szelektivitása kb. felére csökken 0,5% ecetsav jelenlétében, addig a NIP 

szelektivitása teljesen eltűnik.  
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48. ábra Ecetsav hatása NIP (P19) és propranolol MIP (P18) szelektivitására ACN-ben 

Az eredmények alapján ecetsavas közegben az IF nagyobbnak adódhat, mint a 

porogénben, a vegyületek közötti szelektivitás azonban lecsökkenhet. 

Feltételezések szerint az ecetsav a bázikus analáttal lép kölcsönhatásba az oldatban, 

ezáltal versenyezve a polimerben található karboxilcsoportokkal. Irodalmi vélemények 

szerint az ecetsav elsősorban a “gyenge” kötőhelyeken való adszorpciót csökkenti [69, 

231, 233]. Ezért az ecetsav hatása nagyobb a NIP-en. Míg korábban ezt csak egy-egy 

koncentrációszinten mutatták be, az ábra alapján ez a hatás széles 

koncentrációtartományban azonos mértékben érvényesül. Ez utóbbi megfigyelés viszont 

az irodalmi vélekedésekkel ellentétben arra utal, hogy a MIP-nek minden kötőhelye 

hasonló erősségű. Ellenkező esetben kis c értékeknél az ecetsav hatása kisebb lenne, ott 

ugyanis szinte csak az „erős” kötőhelyek kötnek. Így az ecetsavnak a MIP-en és NIP-en 

való kötődésre gyakorolt eltérő hatásának értelmezése további vizsgálatokat kíván. 

Dibutil-amin hatása ACN-ben 

Megvizsgáltam egy szekunder amin hatását is a propranolol kötődésre ACN-ben. A 

dibutil-amin verseng a bázikus analáttal a savas kötőhelyekért és ezért csökkenti a 

propranolol kötődését. A kötődés csökkenése a MIP-en és a NIP-en hasonló mértékű a 

használt 0,01 M dibutil-aminos oldatban. Ezzel szemben az ecetsavas ACN-ben (igaz, 

hogy jóval nagyobb ecetsav koncentrációnál, kb. 0,1 M) a NIP-en sokkal jobban csökkent 

a kötődés, mint a MIP-en. Irodalmi vélekedés szerint ennek oka, hogy az oldott aminok 

a gyenge és erős kötőhelyekre egyformán hatnak, szemben az oldott savakkal [69, 233]. 

Tetrabutil-ammónium-bromid hatása ACN-ben 

Az előzőekben megmutattam, hogy savas és bázikus anyagok jelenlétében lecsökken a 

propranolol kötődés. A 4.1 fejezetben bemutattam, hogy vizes közegben só (NaCl) 

hozzáadása jelentősen csökkenti a propranolol adszorpciót az ionos kölcsönhatás gátlása 

által. Kíváncsi voltam, hogy ACN-ben is fellép-e ez a hatás egy ACN-ben oldódó só, a 

tetrabutil-ammónium-bromid (TBABr) hozzáadásakor. 

A 49. ábrán látható módon 0,01 M TBABr jelenlétében a propranolol adszorpciója 

lecsökken a propranolol MIP-en és NIP-en ACN-ben. A kvaterner ammóniumsó csak 

ionos módon tud kölcsönhatásba lépni a polimerrel, ezért ez a jelenség arra bizonyíték, 

hogy a propranolol ACN-ben ionos módon is kötődik a polimerhez. A propranolol 

izotermája lineárissá vált ennek az adaléknak a jelenlétében propranolol MIP-en és NIP-
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en is, ahogy a 49. ábra mutatja. (Itt a lineárison azt értem, hogy q-c diagramban lineáris, 

azaz a lgq-lgc diagramon 1 meredekségű egyenes az izoterma.) A szelektivitást a só nem 

befolyásolja, a DBA adszorpciója is hasonló mértékben csökkent (ez nem szerepel az 

ábrán). Az izoterma „lineárissá tétele” és ennek előnyei még további vizsgálatokat 

igényelnek. 

 

49. ábra TBABr hatása propranolol kötődésre propranolol MIP-en (P18) és NIP-en (P19) 

A TBABr toluolban is csökkentette a propranolol kötődést, ami arra utal, hogy toluolban 

is részben ionos kölcsönhatás alakul ki a propranolol és a polimer között. Ez érdekes 

eredmény, mert általában toluolban nem szokták feltételezni ionok létrejöttét. 

4.3.3.4 Propranolol és terbutilazin MIP 

A korábbi mérések során megfigyelhető volt, hogy a propranolol már a NIP-en is igen jól 

kötődik. Más, hasonló erősségű szekunder aminokra imprintelt polimereken pedig 

azoknál erősebben, és az egyes polimereken egyforma mértékben kötődik. Kíváncsi 

voltam, hogy egy szerkezetileg teljesen más és sokkal gyengébb aminra, triazinra 

imprintelt polimeren hogyan viselkedik a propranolol. Egy propranololra (P26) valamint 

egy terbutilazinra (P24) imprintelt polimeren hasonlítottam össze ezen két vegyület 

kötődését toluolos oldatokból. A két MIP esetén a polimerizációs elegy összetétele 

megegyezett (toluolban készültek, MAA-hoz képest 1/4 mólnyi templátot tartalmaztak). 

A méréseket azért végeztem toluolban, mert a terbutilazin nem kötődik jól ACN-ből. 
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50. ábra Propranolol (P26) és terbutilazin MIP (P24) szelektivitása toluolban 

Az 50. ábrán jól látható, hogy mindkét vegyület azon a polimeren kötődik jobban, 

amelyikhez templátként volt használva, tehát az imprinteléssel olyan polimereket sikerült 

létrehozni, amelyeken jobban kötődik a templát, mint a másik vegyülettel imprintelt 

polimeren. Azonban a terbutilazin MIP-en nem a terbutilazin kötődik jobban, hanem a 

propranolol. A korábbi mérésekből is jól látható, hogy a propranolol nagyon erősen 

kötődik szinte minden vizsgált savas polimeren. Mindenesetre a terbutilazin MIP 

szelektivitása a propranololra már sokkal kisebb, mint a propranolol MIP-é. 

Kereskedelmi beta-blokkoló és triazin MIP-en is végeztem hasonló mérést toluolban. A 

kereskedelmi MIP-ek összetételét nem ismerjük. A kereskedelmi MIP-ek izotermája 

minden esetben kicsivel a saját készítésű MIP-ek izotermája felett fut. Azonban a MIP-

ek szelektivitása propranolol és terbutilazin között körülbelül megegyezik. Ezek a 

hasonlóságok azt jelzik, hogy a saját készítésű polimereken mért eredmények 

általánosíthatóak, nem az előállításuk esetleges egyedi körülményeinek köszönhetőek. 

4.3.3.5 Terbutilazin és prometrin MIP  

Az előbbi példában két, meglehetősen eltérő szerkezetű vegyülettel imprinteltem. A 

triazinok keresztszelektivitását még nem vizsgáltam részletesebben. Ezért elvégeztem 

egy olyan kísérletet, amely során két triazint használtam templátként: a terbutilazin MIP-

et (P24) a prometrin MIP-pel (P25) hasonlítottam össze toluolban.  
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51. ábra Terbutilazin (P24) és prometrin MIP (P25) szelektivitása toluolban 

Az 51. ábráról leolvasható, hogy ebben az esetben is a saját MIP-jén kötődik jobban 

mindkét templát, valamint itt az is teljesül, hogy az egyes polimerek jobban kötik a saját 

templátjukat, mint a másikét, tehát sikerült olyan polimereket létrehozni, amelyek 

különbséget tudnak tenni nagyon hasonló vegyületek között. Az egyenesek távolságából 

az is megállapítható, hogy a terbutilazin MIP szelektívebb a terbutilazinra, mint a 

prometrin MIP a prometrinre.  

4.3.4 Alternatív lehetőségek a MIP-ek kiváltására 

A MIP-ek szintézise bonyolultabb a NIP-eknél, mivel a szintézis során szükség van egy 

templátra, ami lehet esetleg drága/mérgező. Továbbá a templát eltávolítása is 

hosszadalmas folyamat. Ezért adódik a kérdés, hogy alkalmasak lehetnek-e nem 

imprintelt polimerek egy-egy adott feladat megoldására. Ekkor nem kellene minden 

analátra külön MIP-et készíteni, hanem az “általános” NIP-ek lennének használhatóak 

helyettük. A 4.1.7 fejezetben bemutattam, hogy a NIP-ek hasonlóak a MIP-ekhez nagy 

borítottságnál. Ebben a fejezetben a nem imprintelt polimerek (saját készítésű és 

kereskedelmi), valamint kis méretű, olcsó templáttal készült MIP szelektivitását 

vizsgálom részletesebben. Némely esetben a MIP-ek egy a templátjukkal nem rokon 

vegyület és annak kísérő anyagai között is meglepő szelektivitást tanúsíthatnak, ennek 

előnyére is kitérek. 

4.3.4.1 Nem imprintelt polimerek 

A MIP-ek irodalomban sokszor tapasztalt előnye a NIP-ekkel szemben abból is adódik, 

hogy a módszereket a MIP-re optimálják, és nem a NIP-re. A NIP-ek azonban 

önmagukban is hasznosak lehetnek [110, 234] és sokszor a MIP-ekhez hasonló 

teljesítményt nyújtanak [93-94, 156-157]. Általában a NIP-eknek is van egyfajta 

szelektivitása (ami például az analátok különböző bázicitásából ered) [151-155]. Találtam 

olyan példákat is, amikor kereskedelmi, nem imprinteléssel készült szorbensek a MIP-

ekhez hasonlóan teljesítettek a különböző alkalmazásokban [93, 235-236].  



Eredmények értékelése 

 87 

 

Kísérleteim során propranolol MIP (P18), NIP (P19) és egy kereskedelmi ioncserélő 

(Phenomenex Strata-X-CW gyenge kationcserélő) szelektivitását hasonlítottam össze 

propranololra és dibenzil-aminra. Az eredmények az 52. ábrán láthatóak. 

 

52. ábra Propranolol MIP, NIP és kereskedelmi ioncserélő (ker. ioncs.) szelektivitása ACN-ben 

Érdekes módon a NIP-nek a legnagyobb a szelektivitása, és a kereskedelmi ioncserélőnek 

is van szelektivitása. A MIP alkalmazása ebben a példában a nagyobb adszorpciós 

képesség miatt lehet előnyös a NIP-pel szemben, nem a nagyobb szelektivitás miatt. 

Azonban a koncentráció növekedésével a MIP-nek ez az előnye is eltűnik. Tehát 

szerkezetileg hasonló anyagok elválasztásánál is érdemes kipróbálni nem imprintelt 

anyagok szelektivitását, mielőtt MIP-et készítünk.  

Szerkezetileg távoli anyagoknál is jó alternatívát jelent a NIP a MIP kiváltására. A NIP 

jó szelektivitást ad a propranololtól szerkezetileg nagyon eltérő anyagokkal szemben, 

ahogy az 53. ábra mutatja (10 mg polimerhez 1 ml 0,5 mM koncentrációjú oldatokat 

adtam). Ez a szelektivitás hasonló mértékű a MIP szelektivitásához (ld. 43. ábra). 

 

53. ábra NIP szelektivitása propranololtól szerkezetileg nagyon különböző anyagokra 

(összehasonlításul két szekunder amint, RBz-t illetve DBA-t is bemutatva) 
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Azonban a MIP-ek kiválthatósága NIP-ekkel közegfüggő. Mint bemutattam, ACN-ben 

előnyös a NIP-ek alkalmazása. Azonban ecetsavat tartalmazó ACN-ben míg a MIP 

szelektivitása valamennyire megmarad (bár csökken), a NIP szelektivitása szinte teljesen 

eltűnik. (ld. 48. ábra). 

A NIP-ek előnye tovább növelhető, ha nem a hagyományos oldószerben (ACN) készítjük 

a polimert, hanem például a poláris dimetil-formamidban (amit ritkán használnak MIP 

szintézisre). (Termikus polimerizációval DMF-ben készült NIP-re bemutattam a 4.1.4 

fejezetben, hogy az ACN-ben készült propranolol MIP-nél és NIP-nél nagyobb 

kötőkapacitása van, de a szelektivitást ott nem vizsgáltam.) 

Mint az 54. ábra mutatja, a DMF-ben készült NIP (P28) izotermája a propranolol MIP 

izotermája felett halad nagy koncentrációknál. A DMF-es NIP szelektivitása azonban 

nagyobb, mint a MIP-é, ahogy a hagyományos, ACN-ben készült NIP-é is. 

Tulajdonképpen a DMF-ben készült NIP egyesíti az ACN-ben készült NIP nagy 

szelektivitását a MIP nagyobb kötőkapacitásával (nagyobb koncentrációknál).  

 

54. ábra Két NIP (ACN-ben és DMF-ben készült) és a propranolol MIP (ACN-ben készült) 

szelektivitása ACN-ben mérve 

4.3.4.2 Más molekulával imprintelt polimerek 

Több irodalmi példa mutatja, hogy a célmolekulához hasonló anyagokkal történő 

imprinteléssel a célmolekulára is szelektív polimert tudunk előállítani (ezen alapulnak a 

csoportelválasztásra készült kereskedelmi MIP-ek is). Azonban ezen példákban mindig a 

célmolekulához nagyon hasonló anyagot használnak templátként. Én a propranolol egy 

távoli analógját, a dietil-amint használtam templátként. A szekunder aminocsoport közös 

a két molekulában, azonban a dietil-amin sokkal kisebb a propranololnál, és 

hidroxilcsoportja sincsen. Az ötletet, mely szerint a funkciós csoport azonossága elég 

lehet a felismeréshez, Kotova és mtsai [237], valamint Legido-Quigley és mtsai [238] 

eredményei adták. Eredményeim (55. ábra) azt mutatják, hogy a dietil-amin MIP (P23) a 

propranolol MIP-hez nagyon hasonlóan viselkedik szelektivitás tekintetében is. Ez azt 

jelenti tehát, hogy a propranolol MIP kialakításában főleg a templát aminocsoportja 
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játszik szerepet. A templátmolekula mérete, alakja, egyéb funkciós csoportja 

elhanyagolható. Ezáltal a célmolekula helyett annak egy olcsóbb, távoli analógja is 

használható templátként. Ez a dietil-aminra imprintelt polimer hasznos lehet olyan 

alkalmazásokban, amikor UV elnyelésen alapuló detektálásnál a templát kioldódás 

(bleeding) zavar a mérés során. 

 

55. ábra Propranolol MIP (P18), dietil-amin MIP (P23) és NIP (P19) szelektivitása ACN-ben 

Némely esetben a MIP-nek meglepő keresztszelektivitása lehet. Ez alatt azt értem, hogy 

egy célvegyülettől nagyon eltérő szerkezetű templátra készült MIP a célvegyületet jobban 

kötheti, mint a célvegyületre imprintelt polimer. Például Martin és mtsai azt tapasztalták, 

hogy a tamoxifent jobban kötötte a propranolol MIP, mint a tamoxifen MIP [239]. 

Ilyen példák és a dolgozatomban bemutatott eredmények alapján a gyakorlatban 

felmerülő problémák sokszor megoldhatóak nem a célvegyületre imprintelt MIP-pel is. 

Egy MIP-eket gyártó cég az új célvegyületekre először a már korábban előállított 

polimerkönyvtárát teszteli új polimer előállítása helyett [240]. A párszázas MIP és NIP 

készletükből válogatva sok újabb problémát is meg tudnak oldani, és néha a beváló MIP 

templátja egész más, mint az adott problémában szereplő célvegyület. 

4.3.5 Kompetítív izoterma 

A többkomponensű adszorpciós rendszerek (amikor több anyag van egyidejűleg az 

oldatban a polimer mellett) vizsgálata fontos lehet a MIP valódi alkalmazása előtt, mivel 

az anyagok befolyásolhatják egymás adszorpcióját. Lineáris adszorpciós izoterma esetén 

a megoszlási hányadosok koncentrációtól függetlenek, és külön-külön oldatokban, illetve 

kevert oldatban azonosak. Azonban a MIP-ek izotermája nem lineáris és a megoszlási 

hányadosok különböznek a külön-külön és a kevert oldatban. Ezért ilyenkor a 

szelektivitás meghatározása nem egyszerű.  

Ebben a fejezetben a kompetitív izotermákat tanulmányozom a propranolol MIP-en 

(P18). A propranolol és DBA elegyével történő méréseket ACN-ben végeztem. 
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4.3.5.1 Egyéni és kompetitív izotermák kapcsolata kísérleti adatok 

alapján 

Ahogyan korábban bemutattam, a propranolol MIP-en a szekunder aminok izotermái 

közel párhuzamosak egymással a lgq-lgc ábrázolásban.  

Az 56. ábra a propranolol és DBA izotermáit mutatja a propranolol MIP-en egy másik 

ábrázolásban. A lgD-t ábrázoltam a lgq függvényében, a propranolol és DBA egyéni 

izotermáit kör alakzattal jelöltem. Az izotermák ebben az ábrázolásban is közel 

párhuzamosak egymással. 

 

56. ábra Propranolol és DBA izoterma külön és kevert oldatban ACN-ben propranolol MIP-en 

(P18) 

Ezen az ábrán feltüntettem a propranolol (1) és DBA (2) különböző keverékeiből történő 

izoterma mérések eredményeit is, ezeket csillag alakzatokkal jelöltem. A függőleges 

tengelyen továbbra is a megoszlási hányados logaritmusa szerepel (lgDi). A vízszintes 

tengelyen azonban a két komponens adszorbeált koncentrációösszegének logaritmusa 

van feltüntetve (lgqtot=lg(q1+q2)).  

Az ábrán rögtön feltűnik, hogy az egyéni és a kompetitív izotermák átfednek egymással. 

Ez azt jelenti, hogy a két tiszta anyag Di-qi izotermája meghatározza az elegy Di-qtot 

izotermáját.  

A következőkben megmutatom, hogy ilyen esetekben a lgD-lgq ábrát használva a 

kompetitív négydimenziós (c1, c2, q1, q2) izoterma bármelyik pontja megkapható a két 

tiszta anyag izotermájából. Továbbá azt is megmutatom, hogy a két tiszta anyag 

izotermájából megjósolható a keverékük elválasztásának eredménye MIP-es 

extrakcióval. 

4.3.5.2 Kompetitív izoterma számítása az egyéni izotermákból 

A lgD-lgq ábrát használva a tiszta és kevert oldatok izotermája közötti összefüggés 

alapján a kompetitív négydimenziós (c1, c2, q1, q2) izoterma egésze megkapható a két 

tiszta anyag izotermájából, a következő algoritmussal: 
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1. Mérjük meg az egyéni izotermákat és ábrázoljuk lgDi-t a lgqi függvényében, ahogyan 

ez az 56. ábrán is szerepel. 

2. Vegyünk egy tetszőleges qtot-t, és határozzuk meg az egyéni D1-et és D2-t az ábráról. 

3. Vegyünk egy q1-t, amely q1<qtot. Ekkor q2 kiszámítható q2= qtot-q1 alapján. Ezen qi-k 

és a 2. pontban megkapott Di-k alapján kiszámíthatók az egyensúlyi oldatkoncentrációk: 

c1=q1/D1 és c2=q2/D2. Így megkapjuk a kompetitív izoterma egy pontjának mind a négy 

paraméterét.  

4. Ismételjük meg a 3. lépést többször, különböző q1 értékekből kiindulva. 

5. Ismételjük meg a 3. és 4. lépést új qtot értékekkel.  

Ezáltal a teljes 4D-s kompetitív izoterma megkapható az egyéni izotermákból. Az 

izotermák közel párhuzamosságát nem használtuk ki. Ha azonban ezt is figyelembe 

vesszük, akkor numerikus számításokkal helyettesíthetjük a grafikus leolvasást. 

4.3.5.3 Két komponens egylépéses elválasztásának megtervezése 

MIP-pel 

Az 56. ábra segítségével a propranolol (1) és a DBA (2) (részleges) elválasztása 

egyszerűen megtervezhető a propranolol MIP-en.  

Tételezzük fel, hogy a minta n1 és n2 mólt tartalmaz az 1-es illetve a 2-es anyagból V 

térfogatban. Ezt az elegyet extraháljuk m tömegű MIP-pel. Ekkor: 

qi=(ni-ciV)/m          (10) 

Di=(ni-ciV)/cim         (11) 

qtot= ((n1+n2)-(c1+c2)V)/m        (12) 

A következő algoritmussal kiszámítható ennek a kísérletnek az eredménye, vagyis a négy 

egyensúlyi koncentráció: c1, c2, q1 és q2 az elválasztás végén. A lépéseket az 57. ábra 

szemlélteti.  

1. A 12. egyenlet alapján felvehető a qtot-ctot koordináta-rendszerben a munkavonal, 

amelynek meredeksége –V/m, tengelymetszete: n1+n2. 

2. Az 56. ábra alapján bármely qtot értékéhez leolvasható a D1 és D2. Ebből a 11. egyenlet 

alapján kiszámítható a c1 és c2, amelyből megkapjuk ctot-ot (ctot=c1+c2). Ez a ctot a 

választott qtot-hoz tartozik, így egy egyensúlyi pontot kapunk a qtot-ctot diagramon. 

3. Ha a 2. lépésben bemutatott módszert elvégezzük több qtot-ra, akkor egy qtot-ctot görbét 

kapunk. Ezen görbe metszéspontja a munkavonallal megadja a munkapontot. A 

munkapont két paramétere, a ctot és qtot értéke az adott kísérlet eredménye. 

4. A munkapont qtot értékének ismeretében a lgD-lgqtot ábráról leolvasható a megfelelő 

D1 és D2. Ezekből kiszámítható c1 és c2 értéke a 11. egyenlet alapján. Innen q1 és q2 

egyszerűen megkapható: q1=D1c1 és q2=D2c2.  

Ezáltal kiszámítottuk a batch (részleges) elválasztás utáni valamennyi egyensúlyi 

koncentrációt.  
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Ezzel a módszerrel ezután a fázisarány (V/m) vagy a kiindulási koncentráció (ni/V) 

változásának hatása is jól követhető. Ezáltal megjósolható bármely egylépéses (batch) 

extrakció eredménye. Ha az izotermák párhuzamosságát is figyelembe vesszük, akkor 

numerikus számításokkal itt is helyettesíthetjük a grafikus leolvasást. 

 

57. ábra Batch elválasztás eredményének jóslása 

4.3.5.4 Szelektivitás kevert oldatokban 

Mint már kielemeztem, a szelektivitás definiálható a megfelelő megoszlási hányadosok 

hányadosaként: Szel=D1/D2 vagy lgSzel=lg(D1/D2). Az előbb bemutatott 4. lépésben a D1 

és D2 kiszámítható. Ezek hányadosa a szelektivitás. A szelektivitás logaritmusa 

leolvasható az 56. ábráról is: a munkavonal qtot-jának megfelelő pontban a lgD1 és lgD2 

függőleges távolsága. Mivel az 56. ábra alapján ezek a D értékek a külön oldatokban a 

külön q értékekhez tartozó D értékekkel egyenlők, így kevert oldatokban (kompetitív 

adszorpciónál) a külön mért izotermák azonos q értékhez tartozó megoszlási 

hányadosainak hányadosa a szelektivitás. Ez (pontosabban ennek logaritmusa) viszont a 

lgq-lgc ábrákon egyszerűen a két külön izoterma vízszintes távolsága. Ha az izotermák 

párhuzamosak egymással a lgD-lgqtot ábrán, illetve a lgq-lgc ábrán, akkor a szelektivitás 

konstans a mért koncentrációtartományban.  

4.3.5.5 A módszer általánosítása 

Az előzőekben bemutattam, hogy szekunder aminok kevert oldatbeli izotermája 

megszerkeszthető az egyéni izotermákból. Ehhez azt használtam fel, hogy a kompetitív 

izotermák átlapolnak az egyéni izotermákkal a lgD-lgq ábrán. Felvetődik a kérdés, hogy 

ez teljesül-e más MIP-ekre és anyagpárokra. 

Egyelőre nem tudjuk, hogy mi a feltétele annak, hogy a tiszta és kevert oldat izotermák 

az itt látotthoz hasonlóan egybeessenek. Az izotermák átlapolása azonban a tiszta 

izotermák felvétele után pár kevert oldatos méréssel ellenőrizhető. Mivel én csak a 

propranolol - DBA párra végeztem el ezt a mérést, így eredményeim más polimerekre és 

anyagpárokra csak megfelelő ellenőrzés után alkalmazhatók. 
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4.3.6 Összefoglalás 

A MIP-ek adszorpciós jellemezésére sokféle különböző technikát és eltérő 

körülményeket használnak, ezek miatt szinte lehetetlen összehasonlítani a különböző 

laboratóriumokban készült polimereket.  

A jellemzés legjobb módszere az izotermák felvétele, azonban az előző fejezetben 

bemutatott problémák miatt az izoterma modellek illesztését a mérési pontokhoz nem 

javasoljuk. A problémák kiküszöbölésére egy új módszerrel, kétszer logaritmikus 

ábrázolásmódban hasonlítottam össze az általam mért adszorpciós izotermákat. Ennek 

segítségével olyan diagramokat kaptam, ahol a pontok széles koncentrációtartományban 

közel egy egyenesre illeszkednek, azonban trendvonal illesztése nélkül is 

következtetéseket lehet levonni az imprinting faktorra és a szelektivitásra vonatkozólag. 

Ezzel a módszerrel vizsgáltam a továbbiakban a különböző saját készítésű és 

kereskedelmi polimerek adszorpciós viselkedését. 

Bemutattam, hogy ezen ábrázolásmód segítségével egyszerűen vizsgálható a polimerek 

szelektivitása és ezáltal kiválasztható a megfelelő polimer az adott feladatra. Ez a módszer 

nem jellemzi a polimereket különféle számokkal (mint például kötőhelykoncentráció), 

azonban grafikus úton egyszerűen összehasonlíthatóvá teszi a különböző 

laboratóriumokban készített polimereket.  

A dolgozatban a propranolol és a terbutilazin MIP szelektivitását vizsgáltam részletesen 

ezzel a módszerrel. Az eredmények rávilágítanak arra, hogy bizonyos esetekben más 

molekulával imprintelt, vagy nem imprintelt polimereknek is a célvegyülettel imprintelt 

polimerhez hasonló előnyei lehetnek. Megmutattam, milyen egyszerűen 

tanulmányozható a visszakötődés közegének hatása. 

Kompetíciós (két bázis elegyével történő) méréseket végezve a propranolol MIP-en arra 

jutottam, hogy az aminok megoszlási hányadosa független attól, hogy kevert vagy külön 

oldattal érjük el az adott borítottságot a polimeren. Ez azt jelenti, hogy a két tiszta anyag 

izotermája ebben az esetben meghatározza az elegy izotermát. Ez az eredmény jelentősen 

lecsökkenti a szükséges mérések számát, valamint egyszerűen megtervezhetővé teszi a 

MIP-es elválasztási feladatokat. 
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4.4 Bisz(akrilamido)piridin alapú polimer működésének 

vizsgálata lg-lg izotermák segítségével 

A bisz(akrilamido)piridin (BAAPy) többek által sikeresen alkalmazott funkciós monomer, 

amely a MAA-hoz képest számos esetben jobbnak bizonyult. A BAAPy két polimerizációra 

alkalmas csoportot tartalmaz. Ebben a fejezetben a BAAPy-ban található két kettős kötés 

szerepét vizsgálom meg, vagyis hogy szükséges-e mindkét kettős kötés jelenléte a sikeres 

imprinteléshez. Ehhez egy BAAPy-hoz hasonló monomert használok, amelynek csak 

egyetlen kettős kötése van. A két monomerből készült MIP-et és NIP-et elúciós 

kromatográfiásan és az előző fejezetben bemutatott izoterma elemzési módszerrel 

hasonlítom össze. Az eredmények információt szolgáltathatnak a BAAPy sikerének 

okáról.  

A bisz(akrilamido)piridin (BAAPy) egy olyan funkciós monomer, amelyet többféle 

templátra sikeresen alkalmaztak sztöchiometrikus imprintelés során (vagyis amikor a 

funkciós monomerhez képest a templátot azonos mennyiségben alkalmazták a 

polimerizáció során, ld. a 2.5 fejezetet). Ezt az teszi lehetővé, hogy a BAAPy erős, 

hárompontos hidrogénkötés kialakítására képes bizonyos templátokkal, ugyanis 

hidrogénkötés donor-akceptor-donor (D-A-D) egységet tartalmaz.  

A BAAPy széles körű használata ellenére még nem vizsgálták, hogy a BAAPy-ban 

található két kettős kötésnek milyen szerepe van az imprintelés során, vagyis azt, hogy 

egy kettős kötés is elegendő lenne-e hasonló eredmények elérésére. A BAAPy 

keresztkötőként is felfogható, mégis funkciós monomerként emlegetik, és nagy feleslegű, 

általában 20-szoros mennyiségű EDMA-val polimerizálják. Célom volt a BAAPy-t egy 

olyan szerkezetileg hasonló funkciós monomerhez hasonlítani, amely csak egy kettős 

kötést tartalmaz.  

Kíséleti munkámat a Kenti Egyetemen végeztem, Dr. Andrew J. Hall kutatócsoportjában. 

Kutatásom alapjául Hall csoportjának korábbi tanulmánya szolgált [61]. Az ebben a 

cikkben bemutatott BAAPy alapú polimert állítottam elő én is, és hasonlítottam az új, egy 

kettős kötést tartalmazó monomer alapú polimerhez. Egy uridin származék, a 2’,3’,5’-tri-

O-acetiluridin (TAU) volt a templát. A TAU itt „dummy template”-ként szolgált, mert a 

célvegyület, az uridin oldhatatlan a polimerizáció szokásos oldószereiben (ebben az 

esetben kloroformot használtunk porogénként). Az uridin egység lehetőséget biztosít 

hárompontos hidrogénkötés kialakítására a BAAPy-val. A templát és a funkciós 

monomer közötti kölcsönhatást az 58. ábra mutatja be.  
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58. ábra BAAPy funkciós monomer és TAU templát közötti kölcsönhatás 

Az uridin egy pirimidin alapú nukleozid, mely az RNS építőeleme. Egyes pirimidin alapú 

nukleozid származékok rákellenes gyógyszerként használatosak [241]. Ezek követése a 

szervezetben általában HPLC segítségével történik, általában valamilyen 

mintaelőkészítés után. A MIP-ek alkalmazása SPE töltetként nukleozidok mérésekor jó 

alternatívát nyújthat a kereskedelmi polimerek kiváltására, amelyek szelektivitása 

sokszor nem megfelelő [61]. 

4.4.1 Funkciós monomerek és polimerek előállítása 

A kettős kötések szerepének vizsgálata érdekében a BAAPy mellett előállítottam egy 

olyan monomert is (N-(6-acetamidopiridin-2-il)akrilamid), amely a BAAPy-hoz hasonló 

szerkezetű, de csak egy kettős kötést tartalmaz. A funkciós monomerek szintézise 

akriloil-klorid segítségével történt az 59. ábrán szereplő reakcióegyenletek alapján: 

 

59. ábra Funkciós monomerek előállítása 

Az általam szintetizált BAAPy és AAPy monomerekből két imprintelt (MIP1: BAAPy-

val, MIP2: AAPy-val) és két nem imprintelt polimert (NIP1: BAAPy-val, NIP2: AAPy-

val) állítottam elő. Templátként TAU-t, keresztkötőként pedig EDMA-t használtam 

kloroform porogénben. A MIP-ekben a templát/funkciós monomer/keresztkötő 

mólaránya 1:1:20 volt. A NIP-ekben a funkciós monomer/keresztkötő mólaránya 1:20 

volt. 

4.4.2 Polimerek kromatográfiás jellemzése 

A polimereket HPLC oszlopba töltöttem. Minden oszlopot 1% ecetsavat tartalmazó 

ACN-lel mostam, míg stabil alapvonalat nem kaptam.  



Eredmények értékelése 

 96 

 

A polimerek szelektivitását más nukleozidokkal illetve az uracillal szemben vizsgáltam, 

ezek szerkezete a 60. ábrán található. Az uridin, 5-metiluridin és uracil tartalmazza a 

TAU-ban meglévő A-D-A egységet (hidrogénkötés akceptor-donor-akceptor). A citidin 

szintén pirimidin alapú, A-A-D egységgel. Az adenozin és a guanozin szerkezete tér el a 

legjobban a TAU-tól, ezek purinvázasok. 

 

60. ábra Vizsgált analátok szerkezete 

Az analátok 1 mM-os oldatát injektáltam az oszlopokra, minden mérést háromszor 

végeztem el. Az eluens 1% ecetsavat tartalmazó ACN volt. A kromatogramok alapján a 

csúcsmaximumok helyéből meghatároztam a retenciós tényezőt (k), ebből szelektivitási 

tényezőt (α) és imprinting faktort (IF) számítottam, melyek értékei a 12. táblázatban 

találhatóak. 

12. táblázat Polimerek kromatográfiás jellemzése 

k = (tR-t0)/t0; IF = kMIP/kNIP; α(1)=k1/kz 

Polimer Paraméter TAU U 5-MeU Ura A G C 

MIP1 k 6,1 12,5 12,8 7,6 0,9 1,2 0,8 

  α (1) 1 0,5 0,5 0,8 6,7 5,2 8,0 

  IF 26 11 11 7 1 2 2 

NIP1 k 0,2 1,2 1,2 1,0 0,6 0,7 0,5 

  α (1) 1  0,2  0,2  0,2  0,4  0,3  0,5 

MIP2 k 1,4 3,5 3,8 2,5 0,6 0,7  0,4 

  α (1) 1 0,4 0,4 0,6 2,2 2,0  3,4 

  IF 4 3 3 2 1 1 1 

NIP2 k 0,3 1,3 1,5 1,4 0,5 0,6  0,4 

  α (1) 1  0,2 0,2  0,2  0,6  0,6  0,9 
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A kapott csúcsalakok elnyúlóak voltak (különösen a MIP-eken az erősebben kötődő 

anyagok esetében), ennek ellenére a kromatográfiás jellemzés alkalmas a polimerek 

kvalitatív összehasonlítására. A szemléletesség kedvéért a kapott retenciós tényezőket és 

az imprinting faktorokat a 61. ábrán is bemutatom. 

 

61. ábra BAAPy és AAPy funkciós monomerrel készült polimereken mért retenciós idő és 

imprinting faktor 

A NIP-eken elhanyagolhatónak adódott valamennyi anyag retenciója. Azt, hogy a MIP-

ek esetében imprintelés történt, igazolja valamennyi A-D-A egységet tartalmazó anyag 

(TAU, uridin, 5-metiluridin és uracil) kötődésének megnövekedése a MIP-eken a NIP-

ekhez képest. Ez a hatás azonban sokkal nagyobb a MIP1-en a MIP2-höz képest, mivel 

a retenciós tényezők és az IF-ok is sokkal nagyobbak a MIP1-nél. Ez azt jelenti, hogy a 

BAAPy-ból készült MIP-nek előnyösebb adszorpciós tulajdonságai vannak, mint az 

AAPy alapú MIP-nek. 

4.4.3 Polimerek egyensúlyi adszorpciós jellemzése 

A kromatográfiás mérések eredményét az egyensúlyi izoterma alakja és a kötődés 

kinetikája is befolyásolja, ezért a MIP-ek egyensúlyi adszorpciós jellemzése fontos a 

kinetikai tényezők hatásának kiküszöbölésére. Megmértem a TAU templát izotermáját 

ACN-ben mind a négy polimeren (Az analógok izotermájának felvételére nem nyílt 

lehetőség, mert azok nem olyan jól oldódnak ACN-ben).  

A TAU adszorpciója elhanyagolható mértékű mindkét NIP-en, ami összhangban van a 

kromatográfiás mérésekkel. A MIP1 és a MIP2 izotermáját a 62. ábra mutatja kétszer 

logaritmikus ábrázolásban. Az ábrán feltüntettem a NIP-ek két-két mérési pontját is (a 

teljes izoterma felvétele nem vált lehetővé az igen alacsony kötődés miatt). Nagy 

koncentrációknál a két MIP hasonlóan viselkedik, azonban kis koncentrációk felé a 

közöttük lévő különbség egyre nő. A MIP1-nek, azaz a BAAPy alapú polimernek kis 

koncentrációk felé több, vagy erősebb kötőhelyei lépnek működésbe a MIP2-höz képest. 

Két-két izoterma pontot megmértem a MIP-eken 1% ecetsav jelenlétében is, amely közeg 

a kromatográfiás mérések során eluensként szolgált. A mérési pontok nagyon közel esnek 

a tiszta ACN-ben mért pontokhoz. Ez azt jelenti, hogy a kétféle mérési eredmény 

összehasonlítható az eltérő közegek ellenére. Az izotermák jó kvalitatív egyezést 

mutatnak a kromatográfiás eredményekkel: a kis koncentrációknál magasabban futó 
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izotermájú MIP1-en jelentősen nagyobb a retenciós tényező (k=6,1), mint a MIP2-n 

(k=1,4). 

 

62. ábra BAAPy és AAPy funkciós monomerrel készült polimerek izotermái 

A polimerek közötti jelentős eltérés (kis koncentrációknál) azt jelenti, hogy a BAAPy 

funkciós monomer mindkét kettős kötésének szerepe van a sikeres imprintelésben. Ennek 

oka valószínűleg az, hogy a polimerizáció során a templáttal kölcsönható funkciós 

monomer helyzete két ponton rögzül. Ez a szerkezeti merevség hozzájárulhat ahhoz, hogy 

a funkciós monomer helyzete jobban rögzül a polimerizáció során és a templát a 

visszakötődés során jobban meg tudja közelíteni a monomert. Mások is hasonló 

eredményre jutottak cink porfirin származékokkal is [242]. Azt tapasztalták, hogy minél 

több kettős kötést tartalmaz a funkciós monomer (4 volt a legtöbb), annál nagyobb a 

polimer affinitása a templát felé. Ezt azzal magyarázzák, hogy a funkciós monomer 

erősebb immobilizálása fontos a kötőhelyek komplementaritásának megőrzése 

szempontjából. Alternatív magyarázatként azonban mindkét esetben elképzelhető, hogy 

a több helyen a vázhoz kötött monomer mozgása eleve erősen korlátozott, míg a kevés 

helyen kötötté nagyobb. Így a célvegyület megkötése már kevésbé korlátozza az előbbi 

monomert, mint az utóbbit és ez a kötődést segítő entrópianyereségként jelentkezik a több 

helyen kötött monomer esetében. 

4.4.4 Összefoglalás 

Kísérleteim során bebizonyítottam, hogy a BAAPy funkciós monomer mindkét kettős 

kötésének szerepe van a sikeres imprintelésben. Ezt kromatográfiás mérésekkel, illetve 

az előző fejezetben bevezetett lgq-lgc ábra segítségével mutattam be.  
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4.5 Szelektivitás az analitikai kémiában  

Az Irodalmi háttér c. fejezetben rámutattam, hogy az analitikai szelektivitásnak nem 

létezik egy általánosan elfogadott definíciója. Összegyűjtöttem és összehasonlítottam az 

irodalomban fellelhető szelektivitási definíciókat. Ebben a fejezetben az egycsatornás 

analitikai módszerek szelektivitását vizsgálom részletesen. A szelektivitást ebben az 

esetben két oldalról lehet megközelíteni: a mérési hiba oldaláról, vagy pedig a 

válaszfelület alapján (a válaszfelület egy 3D-s ábra, amely a mért analitikai jelnek az 

analát és a zavaró anyag koncentrációjától való függését mutatja.) Bemutatom a két 

megközelítés előnyeit és hátrányait, valamint a közöttük lévő ellentmondást is.  

A továbbiakban a következő egycsatornás analitikai módszer típust vizsgálom: 

 egyetlen mérési jel van, amit kizárólag két komponens koncentrációja befolyásol: 

az egyik az analát (1), a másik a zavaró anyag (2) 

 mindkét anyag koncentrációjára nézve a kalibrációs függvény szigorúan monoton 

növekvő, azaz bármelyik anyag koncentrációjának növelése bármilyen keverékük 

esetén megnöveli a jelet. 

Ezen feltételezések sok analitikai technikában teljesülnek. Egy ilyen általános 

válaszfelületet mutat be a 63. ábra. 

 

63. ábra Általános válaszfelület (y: mért jel, c1: analát koncentrációja, c2: zavaró anyag 

koncentrációja) 

Először azt az esetet vizsgálom, amikor a válaszjel mindkét anyag koncentrációjának 

lineáris függvénye. 

4.5.1 Lineáris válaszfüggvény 

Vannak olyan méréstechnikák, ahol a szelektivitást mennyiségileg is lehet jellemezni. 

Ilyenek például azok a technikák, ahol a mért (skaláris) jelet a minta különböző 

komponenseinek koncentrációi lineáris additív függvény szerint befolyásolják. Erre jó 

példa az abszorpciós spektroszkópiának minden olyan esete, ahol a Lambert-Beer-

törvény szigorúan érvényes. E példa helyett azonban vegyünk egy általános esetet:  

A mért jel legyen a két koncentráció homogén lineáris függvénye 

𝑦 = 𝑓(𝑐1, 𝑐2) =  𝑘1𝑐1 + 𝑘2𝑐2       (13) 
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ahol c a koncentráció, 1 az analátot, 2 a zavaró anyagot jelenti. A k-k konstansok (a 

kalibrációs egyenes meredekségei a tiszta oldatban). (Az egyenlet tartalmazhatna még 

hozzáadott konstansot, ez azonban nem befolyásolja az eredményt). 

Ebben az esetben a szelektivitást több oldalról lehet megközelíteni:  

4.5.1.1 Szelektivitás a mérési hiba alapján 

Amikor analitikai szelektivitásról akarunk beszélni, az a kérdés, hogy a zavaró anyag 

jelenléte mekkora hibát okoz a mérendő anyag koncentrációjának meghatározásában. 

Nézzük meg tehát a c1 koncentráció mérésének hibáját, amit a c2 koncentrációjú zavaró 

anyag okoz, abban az esetben, ha a válaszfelület lineáris. Az analitikában szokásos módon 

a relatív hibát fogjuk kiszámítani. 

Az analitikus az analát koncentrációját szeretné meghatározni a mért jelből, y-ból, a 13. 

egyenletből. Zavaró anyag távollétében c1-t úgy kapnánk meg, hogy y-t osztjuk k1-vel (a 

kalibrációs egyenes meredekségével, amit tiszta 1 oldatban kapunk). De a zavaró anyag 

jelenlétében is kénytelenek vagyunk így számolni, ha annak koncentrációját nem 

ismerjük: 

�̂�1 =
𝑦

𝑘1
=

𝑘1𝑐1+𝑘2𝑐2

𝑘1
= 𝑐1 +

𝑘2

𝑘1
𝑐2       (14) 

ahol a baloldalon a kalap a c1 fölött azt jelenti, hogy a jel mérése alapján becsült c1 

koncentrációról van szó. Látható, hogy a becsült érték nagyobb a valódi c1-nél. A mérés 

a relatív hibája: 
𝑐1̂−𝑐1

𝑐1
= 𝑘12

𝑐2

𝑐1
          (15) 

ahol 

𝑘12 =
𝑘2

𝑘1
          (16) 

Amint látjuk, a relatív hiba, ami egyben módszeres hiba, egyenesen arányos a két 

komponens koncentrációjának hányadosával. 

Az analitikus más forrásokból tudhatja, hogy a zavaró anyag mennyiségének aránya az 

analátéhoz képest a jövőbeli mintákban kisebb lesz egy adott értéknél. Ilyenkor az 

elkövetett relatív hiba maximuma kiszámítható a két koncentráció maximális arányából. 

Ha ez az érték nagyobb a maximálisan megengedhető hibánál, akkor a módszer további 

fejlesztést igényel (például a zavaró anyag koncentrációjának csökkentésével 

mintaelőkészítés által). Ha végül a módszer hibája minden várható mintában kisebb egy 

előre megadott (alkalmasint az analát koncentrációjától függően megadott) értéknél, 

akkor mondhatjuk, hogy a módszer szelektív az 1 analátra a 2 zavaró anyaggal szemben. 

4.5.1.2 Szelektivitás a válaszfelület alapján 

Az analitikusok más módon is definiálják a szelektivitást, ami lineáris válaszfüggvények 

esetében egyszerűen megadható [136]. Ilyenkor a kalibrációs görbe meredekségét 

hasonlítják össze (k1 és k2). Amennyiben  

 k1 >k2: a módszer 1-re szelektív 

 k1 < k2: a módszer 2-re szelektív 
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 k1 = k2: a módszer nem szelektív. 

Lineáris módszereket ebben a szemléletben tehát akkor szoktak szelektívnek tekinteni 1-

re, ha k12 < 1. Ez a feltétel sokatmondó, hiszen azt mutatja, hogy a két anyag közül 1 

nagyobb mértékben befolyásolja a jelet, ha azonos koncentrációkról vagy azonos 

koncentrációváltozásokról van szó.  

A módszer szelektivitása tehát megadható a k12 értékével, amely szelektivitási 

koefficiensnek is nevezhető. Ebben az esetben a szelektivitás csak a válaszfelülettől függ, 

és nem igényel semmilyen információt a minta összetételéről. 

4.5.1.3 A két módszer összehasonlítása 

A bemutatott két megközelítés mindegyike logikusnak tűnik, mégis ellentmondó 

állításokhoz vezethetnek, amint az alábbi példa mutatja. 

Legyen k12=1 és c2/c1<0,01 minden vizsgált mintában. A mérés relatív hibája ekkor 1% 

alatt van. Ha ez a hiba megengedhető, akkor a módszert a hiba alapú megközelítésben 

szelektívnek mondjuk az 1 anyagra. Azonban az érzékenységen alapuló definíció szerint 

a módszer nem szelektív 1-re, mert k12 = 1. Ez az egyszerű példa is azt mutatja, hogy a 

két általánosan használt szelektivitás definíció alapján tett kijelentések ellentmondhatnak 

egymásnak.  

A hiba alapú megközelítésben a szelektivitásról igen/nem típusú megállapítást tudunk 

tenni. A szelektivitás itt a minták konkrét összetételétől is függ. A válaszfelületen alapuló 

szelektivitás előnye, hogy nem függ a minták összetételétől. A k12 paraméter a 

szelektivitás mértékét jól jelzi koncentrációtól függetlenül. Azonban a hátránya, hogy ez 

a megközelítés csak lineáris válaszfelület esetén működik egyszerűen. 

4.5.2 Általános válaszfüggvény 

Általános kétváltozós válaszfüggvény esetében (ami azonban továbbra is monoton) a 

szelektivitás nehezen adható meg. Az érzékenység (a mért jel koncentráció szerinti 

parciális deriváltja) nem konstans. (A lineáris esetben k1 és k2 konstans volt). Így az 1 és 

2 anyag érzékenységének hányadosa csak egy lokális mennyiség, nem egy általános 

konstans.  

4.5.3 Pszeudolineáris válaszfüggvény 

A fenti gondolatsor alapján lineáris függvény esetén a szelektivitási tényezőre elég 

természetesen adódik egy mérőszám. Kérdés, hogy ki lehet-e terjeszteni a szelektivitási 

tényezőnek ezt a fogalmát nemlineáris jelfüggvények esetére is? Vagyis mikor lesz a 

zavaró anyag által okozott relatív hiba egyenesen arányos a c2/c1 hányadossal? Egy rövid 

levezetéssel belátható, hogy ez akkor és csak akkor lehetséges, ha a mért jelet leíró 

válaszfüggvényben a c1 és c2 koncentrációk mindig csak ugyanabban a lineáris 

kombinációban szerepelnek. Maga a függvény azonban lehet akármilyen bonyolult is. 

A lineáris felületek esetében a relatív hiba, mint korábban bemutattam 

𝑐1̂−𝑐1

𝑐1
= 𝑘12

𝑐2

𝑐1
          (15) 
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Hasonlóan a lineáris esethez, nemlineáris válaszfelületek esetén is a becsült analát 

koncentráció a mért jelből számítandó azzal a feltételezéssel, hogy a zavaró anyag 

koncentrációja 0. A következőkben olyan válaszfüggvényt tételezünk fel, amikor:  

𝑦 = 𝑓(𝑐1, 𝑐2) = 𝑓(𝑐1 + 𝑘12𝑐2, 0)= 𝑓(�̂�1, 0)      (17) 

ahol f egy általános kétváltozós függvény. Az egyenlet egy kétváltozós válaszfüggvényt 

ír le, amely nem feltétlenül lineáris. Azonban látszólagosan ez egyváltozós függvény, 

amelynek a változója: 

𝑐1 + 𝑘12𝑐2           

ahol k12 konstans. Ekkor a relatív hiba számítása megegyezik az előzőben bemutatottal.  

Ha a 17. egyenlet nem teljesül általánosságban egy adott módszerre, sok gyakorlati 

alkalmazás során az érdekes c1 és c2 tartományában érvényes lehet. Ekkor a 

�̂�1 = 𝑐1 + 𝑘12𝑐2         (14) 

egyenletben szereplő k12 nem konstans, de egy szűk tartományban konstansnak 

tekinthető.  

4.5.3.1 A Nikolsky-egyenlet példája 

A pszeudo-lineáris válaszfüggvényre példaként vehetjük a potenciometriás Nikolsky-

egyenletet:  

𝐸 = 𝐸𝐼
0 +

𝑅𝑇

𝑧1𝐹
𝑙𝑛 (𝑐1 + 𝐾12𝑐𝐽

𝑧1
𝑧2

⁄
)       (18) 

Itt a szokásos jelöléseket alkalmaztam, csak aktivitások helyett koncentrációkat 

szerepeltettem a tárgyalás egységessége érdekében. Az egyenlet nemlineáris. 

Ha z1=z2, azaz a két ion töltésszáma azonos, akkor a Nikolsky-egyenlet kielégíti az előbb 

megfogalmazott feltételt, hiszen a válaszjel csak a c1+K12c2 lineáris kombinációtól függ. 

Ha viszont z1≠z2, akkor a feltétel nem teljesül. Ezek szerint a szelektivitási tényező 

megszokott fogalma a Nikolsky-egyenlettel leírható potenciometriás méréseknél csak 

akkor alkalmazható, ha z1=z2. 

Megmutatom, hogy mit jelent ez az eredmény a gyakorlatban. A továbbiakban numerikus 

példákat mutatok be két táblázatban. Mindkét esetben K12 értéke 0,01, de míg az első 

esetben mindkét ion töltése 1, addig a második esetben z1=1 és z2=2. 

13. táblázat A Nikolsky-egyenlettel számolt mérési hiba ha z1=1, z2=1. A koncentrációk 

mértékegysége M. 

c1 c2 K12c2
 %-os hiba 

10-2 10-2 10-4 1 

10-4 10-4 10-6 1 

10-6 10-6 10-8 1 
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14. táblázat A Nikolsky-egyenlettel számolt mérési hiba ha z1=1, z2=2. A koncentrációk 

mértékegysége M. 

c1 c2 K12c2
1/2 %-os hiba 

10-2 10-2 10-3 10 

10-4 10-4 10-4 100 

10-6 10-6 10-5 1000 

Mindkét táblázatban olyan oldatok esetét mutatom be, melyekben a két komponens 

koncentrációja egyenlő, tehát c2/c1 mindig 1. A közös koncentrációszint azonban 10-2 és 

10-6 M között változik. A 13. táblázat esetében, vagyis ha z1=z2, a relatív mérési hiba 

mindhárom sorban azonos, összhangban azzal, hogy c2/c1 mindenütt azonos. Értéke pedig 

1%, összhangban azzal, hogy K12=0,01.  

A 14. táblázat esetén viszont egészen más a helyzet. Bár c2/c1 itt is azonos a három sorban, 

a relatív hiba 10%-ról 100%-ra, majd 1000%-ra változik. Valóban teljesül tehát amit 

fentebb állítottunk, hogy míg z1=z2 esetén a relatív hiba csak a két koncentráció arányától 

függ, addig ha z1 és z2 különböznek, már nincs így.  

A 14. táblázat rávilágít arra is, hogy amikor a szokványos, vagyis a lineáris 

függvényeknél megszokott szelektivitás fogalom nem használható, akkor például azt se 

lehet megmondani, hogy az elektród – a hiba alapú lineáris szelektivitási fogalmaink 

szerint - melyik komponensre szelektív, ugyanis ez koncentrációtartománytól függően 

változik.  

A bemutatott példából tehát azt a következtetést is levonhatjuk, hogy lehet ugyan a 

különféle analitikai módszereknél a szelektivitást más-más módon definiálni, de ekkor 

előfordulhat, hogy ha ugyanazt a mintát két különböző módszerrel mérjük, amelyeknek 

szelektivitása számszerűen egyezik, mégis egészen más mérési hibákat kapunk a 

definíciók eltérősége miatt. Ez pedig rendkívül zavaró lehet azok számára, akik a mérési 

eredményeket használni akarják. 

A bemutatott példából az is látszik, hogy bár a Nikolsky K12 tényező segítségével a z1=1, 

z2=2 esetben is ki lehet számítani a hibát és ennek alapján a hiba alapú szelektivitás (vagy 

annak hiánya) is megállapítható, ez a tényező nem rendelkezik a lineáris válaszfüggvény 

szelektivitási tényezőjéhez hasonló szemléletes jelentéssel. 

4.5.4 A szelektivitási tényező megválasztása 

Az előző fejezetekben bemutattam, hogy (pszeudo)lineáris válaszfüggvények 

esetében a szelektivitási tényező megadható egy k12 konstanssal. Azonban az ott definiált 

k12 akkor nagy, ha a zavaró anyag hatása nagyobb a mért jelre, mint az analáté. Ezért 

inkább k12 reciprokát javasolt használni a szelektivitási tényező megadására. (Az 

előzőekben a k12-t azért használtam, hogy egyszerűbb legyen a Nikolsky-egyenlettel való 

összevetés).  

4.5.5 Az általános szelektivitás fogalom és az adszorpciós 

szelektivitás kapcsolata 

A korábbiakban az adszorpciós izotermák vizsgálata során a szelektivitást két vizsgált 

anyag megoszlási hányadosának hányadosával írtuk le. Felvetődik a kérdés, hogy a hiba 
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alapú általános szelektivitás fogalommal milyen kapcsolatban van ez a mennyiség, 

egyáltalán jogos-e az általános szelektivitás fogalom értelmében szelektivitásnak hívni. 

Ennek vizsgálatára tekintsünk egy olyan analitikai mérést, amelyik egy MIP-en történő 

szelektív adszorpción alapul. Legyen ez egy kvarckristály mikromérleges mérés, ahol a 

mikromérleg felületén m tömegű MIP van. Az 1 analátot és 2 zavaró anyagot tartalmazó 

oldat térfogata legyen olyan nagy, hogy az adszorpció miatti koncentrációváltozások 

elhanyagolhatóan kicsik legyenek. Az oldatban a koncentrációk (kezdetben és 

egyensúlyban is) c1 és c2. Az adszorbeált koncentrációk q1 és q2. Az adszorpció miatti 

tömegnövekedés a szenzoron: 

𝜇 = 𝑚(𝑞1 + 𝑞2) = 𝑚(𝐷1𝑐1 + 𝐷2𝑐2)      (19) 

Az 1 komponens koncentrációját a mért jelből itt is úgy becsüljük, mintha a zavaró anyag 

nem lenne jelen, vagyis mintha a teljes adszorbeált tömeg (μ) 1 anyag lenne: 

�̂�1 =
𝜇

𝑚𝐷1
= 𝑐1 +

𝐷2

𝐷1
𝑐2        (20) 

A 14. egyenlettel való nyilvánvaló analógia miatt a D2/D1 hányados vagy annak reciproka 

szelektivitási tényezőnek tekinthető. Ez a tényező általában koncentrációfüggő, de a 4.3.5 

fejezetben tárgyalt példa esetén közel állandó. A levezetésben a tiszta 1 oldatban érvényes 

D1-t azonosnak vettük a mintaelegybeli D1-vel, mivel az általunk vizsgált 4.3.5 fejezetbeli 

példában az azonos qtot-hoz tartozó D1-kre ez igaz, és számításunk éppen azon alapult, 

hogy a tiszta oldatbeli adszorbeált 1 mennyiséget egyenlőnek vettük az elegybeli teljes 

adszorbeált mennyiséggel, ami épp a totál koncentrációk azonosságát jelenti. 

Ez a példa azt mutatja, hogy az általános analitikai szelektivitás fogalom a MIP-eken 

történő adszorpcióra is alkalmazható és a korábban részletes magyarázat nélkül bevezetett 

D1/D2 hányados szelektivitási tényezőként értelmezhető. Annak bizonyítására, hogy 

ugyanez a szelektivitási tényező átvihető más analitikai módszerekre, azokat egyenként 

meg kell vizsgálni. Ettől itt eltekintünk, de megjegyezzük, hogy a binding assay típusú 

mérésekre is jó közelítéssel ugyanez belátható. A kromatográfiás elválasztásoknál (ahol 

a szelektivitás nem mérési hiba problémaként jelentkezik) a tiszta oldatokban mért 

izotermákból közös c-nél számolt D1/D2 hányadost érdemes használni. Ennek oka, hogy 

a nemlineáris kromatográfiában a csúcsok leszálló ágán a koncentrációfüggő redukált 

retenciós idő a dq/dc deriválttal arányos [8]. A MIP-eknél gyakran tapasztalt Freundlich-

izoterma esetén azonban ez a derivált a c koncentrációhoz tartozó D megoszlási 

hányadossal arányos. Ha két anyag Freundlich-izotermája párhuzamos (amint erre láttunk 

példákat), akkor az arányossági tényezők egyformák, és így valóban a csúcsok c 

koncentrációhoz tartozó redukált retenciós idő értékeinek aránya a közös c értékekhez 

tartozó D1 és D2 hányadosa. 

Mindezek megerősítik, hogy az azonos MIP-et (legalábbis az általunk vizsgált típust) 

alkalmazó többféle analitikai módszer szelektivitása is leírható az egyensúlyi 

izotermákkal, vagyis a leírás egységesíthető, az egyes alkalmazásokban várható 

szelektivitás ugyanabból az izoterma mérésből előrejelezhető. 
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4.5.6 Összefoglalás 

Az analitikai kémiában alapvető szerepe van a szelektivitásnak. Ennek ellenére a 

szelektivitás fogalma meglehetősen tisztázatlan, különösen ha a szelektivitást 

mennyiségileg is megpróbáljuk jellemezni. A doktori munkám során polimerek 

szelektivitásával foglalkoztam és e munka kapcsán feltűnt a szelektivitás fogalmának 

tisztázatlansága, illetve az, hogy az analitika egyes részterületein mennyire eltérően 

definiálják a szelektivitást. Doktori munkámban elemeztem ezeket az ellentmondásokat 

és felderítettem a szelektivitás egységes mennyiségi jellemzésének korlátait. 

Kimutattam az egycsatornás méréseknél használatos kétféle szelektivitás megközelítés 

(mérési hiba vagy válaszfelület alapján) előnyeit és hátrányait. A hiba alapú megközelítés 

biztonságosabb, azonban többletinformációt igényel a (jövőbeli) minták összetevőiről. A 

szelektivitásról egy igen/nem választ szolgáltat. A válaszfelület –megközelítés lineáris 

válaszfüggvények esetében egyszerű, nemlineáris esetekben azonban bonyolult. Előnye, 

hogy számszerűsíti a szelektivitást, egy koncentrációktól független mérőszámot ad. 

Nemlineáris válaszfüggvények egy csoportjára (pszeudolineáris függvények) 

alkalmazhatóak a lineáris válaszfüggvények esetében bemutatottak.  

Lineáris válaszfüggvény esetében megvizsgáltam a kétféle megközelítést. Fontos 

észrevétel az, hogy ellentmondásos eredményeket kaphatunk a kétféle megközelítés 

alkalmazása esetén ugyanarra az analitikai módszerre. Eredményeim alapján 

megmutattam, hogy a MIP-ek adszorpciós szelektivitása az analitikai szelektivitás 

előrejelzésére alkalmas és így a szelektivitásra vonatkozó információk egységesítését 

segítheti elő.  

Többcsatornás módszerek szelektivitását is vizsgáltuk, azonban ez nem része a doktori 

értekezésemnek [243]. 
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 5 Összefoglalás 

A molekuláris lenyomatú polimerek („molecularly imprinted polymer”, MIP) szelektív 

adszorbensek. Különleges tulajdonságaikat előállítási módjuknak köszönhetik. A 

polimert a szelektíven megkötni kívánt anyag - ami lehet egy egyszerű szerves molekula 

vagy akár makromolekula - jelenlétében állítják elő. Nemkovalens kölcsönhatáson 

alapuló lenyomatképzéskor a polimerizációs elegyben a templát és a funkciós monomer 

molekulák között önrendeződően intermolekuláris kölcsönhatások jönnek létre. Térbeli 

elrendezésük a polimerizáció során a keresztkötő segítségével rögzül, kialakul a szilárd 

polimer. A templát kimosása után a polimerben visszamaradnak a kialakult kötőhelyek, 

vagyis a templát térbeli és kémiai lenyomata. A polimer a templátot képes oldataiból 

szelektíven adszorbeálni ezen kötőhelyek által. Az adszorbeált anyag ezután alkalmas 

lemosó szerrel ismét eltávolítható, így a MIP újrahasználható. Célszerű elkészíteni egy 

kontroll polimert is, ez általában a nem imprintelt polimer (NIP). A NIP-et a MIP-hez 

képest teljes mértékben megegyező módon készítjük el, az egyetlen különbség, hogy a 

polimerizációs elegyben nincs jelen a templát. Mindkét polimeren elvégezve ugyanazokat 

a kísérleteket, megállapítható, hogy hogyan változik meg a polimer tulajdonsága az 

imprintelés hatására. 

A MIP-ek szelektivitása számos technikában kihasználható, mint például 

kromatográfiában, szenzorokban, mintaelőkészítés (szilárdfázisú extrakció, SPE) során. 

Kereskedelmi forgalmazásban azonban szinte csak SPE töltetként, illetve egyes ipari 

problémák megoldására elérhetők. A MIP-ek elterjedését gátolja az, hogy a kötőhelyek 

szerkezetének közvetlen vizsgálata eddig még nem sikerült. A MIP-ek vizsgálatának 

eddig bevált módszerei pedig nem egységesek: a MIP-ek jellemzése (kötőkapacitás, 

szelektivitás) az irodalomban sokféle módon történik, és a kapott eredmények 

összevethetősége sokszor nehézkes. Ezáltal nehéz összehasonlítani a különböző 

laboratóriumokban elkészített polimerek tulajdonságait. A doktori munkám során ezen 

problémára próbáltam megoldást találni. 

A 4.1 fejezetben különböző összetételű és különböző módon előállított NIP-ek (és egy 

propranolol MIP) tulajdonságait vizsgáltam. A NIP-ek adszorpciós tulajdonságainak 

vizsgálatához a propranolol molekulát választottam. Az adszorpciós kötőképességet a 

nátrium-hidroxiddal titrálható funkciós csoportok mennyiségéhez viszonyítottam. 

A polimerek tulajdonságait nagy kötődési szint (q érték) mellett sokszor nem vizsgálják 

meg, csak az alacsonyabb koncentrációknál mért izoterma pontokból következtetnek a 

maximális kötőképességre. Ez a gyakorlat azonban helytelen, a ténylegesen mért 

kötőkapacitások ennél az értéknél jóval nagyobbak. A propranolol, mint gyenge bázis 

adszorpciója azonban jelentősen elmarad a nátrium-hidroxiddal megtitrálható 

karboxilcsoportok számától. Mivel a gyakorlati szempontból releváns célvegyületek nagy 

része gyenge bázis (triazinok, beta-blokkolók), fontosnak tartottam ennek az okait 

megkeresni. (A polimer savtartalmának kihasználtságát gyenge bázissal acetonitrilben 

vizsgáltam, mivel a mérések során arra jutottam, hogy ebben a közegben a bázis csak a 
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polimer karboxilcsoportjához köt, ellentétben a részben vizes közeggel, ahol jelentős 

kötődést tapasztaltam a polimer vázra is hidrofób kölcsönhatás által.) 

Először meghatároztam a polimerbe ténylegesen beépült és elérhető karboxilcsoportok 

mennyiségét. Megmutattam, hogy a polimerizáció során felhasznált összes sav beépül a 

polimerbe, és a polimer savtartalma szinte teljes mértékben elreagáltatható az erős bázis 

nátrium-hidroxiddal. Ezek az eredmények azt jelentik tehát, hogy elvi úton nem lenne 

akadálya a gyenge bázis nagyobb mértékű adszorpciójának.  

Az eredmények rámutattak arra, hogy mely tényezők járulnak hozzá a szerves bázisok 

jobb adszorpciós tulajdonságaihoz: a kis keresztkötöttségű és megfelelő oldószerben 

készült polimereknek nagyobb a kapacitása. A gyenge bázisok adszorpciója növelhető, 

amennyiben a gyenge bázis erősebb és kisebb méretű. Megfelelő körülményeket 

választva (erősebb szerves bázis adszorpciója dimetil-formamidban készült polimeren) a 

polimer szinte összes karboxilcsoportjára köthető bázis. Ez azt jelenti, hogy a gyenge 

bázisok kötődése nem azért kisebb a polimerben lévő karboxilcsoportok mennyiségénél, 

mert azok nem mind képeznek kötőhelyet. Ez az eredmény új a MIP-ekkel kapcsolatban, 

ahol mindig a bevitt funkciós csoportok mennyiségénél kevesebb kihasználható 

kötőhelyben gondolkodnak.  

A 4.2 fejezetben az izoterma modellillesztés problémáira hívtam fel a figyelmet. 

Izotermák felvétele a legjobb módszer a polimerek jellemzésére, azonban sok esetben 

nem szükséges, sőt akár félrevezető is lehet a mérési pontokhoz modelleket illeszteni. 

Ugyanis több modell hasonlóan jó illeszkedése félrevezető lehet, ha a modell paramétereit 

a polimerek szelektivitásának leírására vagy az adszorbensek fejlesztésére akarják 

használni. Rámutattam, hogy amennyiben egy rendszer viselkedése jól leírható a 

Freundlich-izotermával, általában a bi-Langmuir- modell is hasonlóan jó illeszkedést ad. 

Ezt Monte Carlo-szimulációval, illetve a matematikai függvények összehasonlításával 

mutattam be. Irodalmi példákat is találtam, ahol ezen problémák jelentkeznek. Az 

eredmények segíthetnek annak megállapításában, hogy az izoterma mérések során milyen 

széles koncentrációtartomány, és milyen precizitás szükséges a modellek megfelelő 

megkülönböztetésére. 

Ezen problémák miatt a modellillesztés helyett egy újszerű módszert dolgoztam ki az 

izotermák összehasonlítására, amit a 4.3 fejezetben mutattam be. Én is a megkötött és az 

oldatbeli egyensúlyi koncentráció közötti összefüggést ábrázoltam, viszont mindkét 

mennyiségnek a logaritmusát vettem. Ennek segítségével olyan diagramokat kaptam, 

ahol a pontok széles koncentrációtartományban közel egy egyenesre illeszkednek, 

azonban trendvonal illesztése nélkül is következtetéseket lehet levonni az imprintelési 

faktorra és a szelektivitásra vonatkozólag. Ezzel a módszerrel vizsgáltam a továbbiakban 

a különböző polimerek adszorpciós viselkedését. 

Bemutattam, hogy ezen ábrázolásmód segítségével egyszerűen vizsgálható a polimerek 

szelektivitása és ezáltal kiválasztható a megfelelő polimer az adott feladatra. Az 

eredmények rávilágítanak arra, hogy bizonyos esetekben a célmolekulánál jóval 

egyszerűbb és olcsóbb molekulával imprintelt, vagy egyáltalán nem imprintelt 

polimereknek is az imprintelt polimerekhez hasonló előnyei lehetnek. 
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A 4.4. fejezetben a bisz(akrilamido)piridin (BAAPy) szerkezetének hatását vizsgáltam 

az imprintelés során. A BAAPy funkciós monomer mellett előállítottam egy másik 

funkciós monomert, amely a BAAPy-hoz nagyon hasonló, azonban csak egy kettős kötést 

tartalmaz. A belőlük készült polimerek összehasonlítása eredményeképp arra jutottam, 

hogy a BAAPy-val készült MIP hatékonyabban imprintelődött. Ez azt jelenti, hogy a 

BAAPy funkciós monomer mindkét kettős kötésének szerepe van a sikeres 

imprintelésben. Ennek oka valószínűleg a monomer erősebb rögzítése a polimerhálóban, 

ami megkönnyíti a templáttal való kölcsönhatását a visszakötődés során. Ezt 

kromatográfiás mérésekkel, illetve a 4.3 fejezetben bevezetett lgq-lgc ábrán mutattam be.  

A molekuláris lenyomatú polimerek szelektivitásának vizsgálata kapcsán felvetődött, 

hogy a szelektivitásnak vajon létezik-e az analitikában általánosan használható 

definíciója. Az irodalom elemzése során erre nem találtam egyértelmű választ, a 

szelektivitás mennyiségi jellemezhetőségéről is jelentősen eltérnek a vélemények. A 4.5 

fejezetben kimutattam az egycsatornás méréseknél használatos kétféle szelektivitás 

megközelítés (mérési hiba vagy válaszfelület alapján) előnyeit és hátrányait. Fontos 

észrevétel az, hogy ellentmondásos eredményeket kaphatunk a kétféle megközelítés 

alkalmazása esetén ugyanarra az analitikai módszerre. Nemlineáris válaszfüggvények 

esetében a szelektivitás meghatározása jóval bonyolultabb, azonban ezen függvények egy 

csoportjára (pszeudolineáris függvények) is alkalmazhatóak a lineáris válaszfüggvények 

esetében bemutatottak. A MIP-ek és más polimerek adszorpciós szelektivitását leíró adat 

(megoszlási hányadosok hányadosa) a szokásos analitikai értelemben vett szelektivitás 

kiszámítását is lehetővé teszi, legalábbis a vizsgált esetekben. 
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 Tézisek 

1. Bizonyítottam, hogy az általam vizsgált metakrilsav alapú polimerek gyenge bázist 

(propranololt) kötő kapacitása jelentősen alacsonyabb, mint ami a polimer 

savtartalmával lenne ekvivalens. Megmutattam, hogy a polimerizáció során 

felhasznált összes sav beépül a polimerbe, és a polimer savtartalma szinte teljes 

mértékben elreagáltatható az erős bázis nátrium-hidroxiddal. Ezek az eredmények azt 

jelentik, hogy elvileg nem lenne akadálya a savval ekvivalens mennyiségű gyenge 

bázis adszorpciójának. Kísérleteim megmutatták, hogy a gyenge bázis adszorpciója 

nagyobb, ha a bázis erősebb, kisebb méretű, valamint ha a polimer kisebb 

keresztkötöttségű és megfelelő oldószerben (pl. dimetil-formamidban) készült. 

Alkalmas körülményeket választva a polimer szinte összes karboxilcsoportjára tudtam 

gyenge bázist kötni. Az eredmények alapján a gyenge bázisok adszorpcióját nem az 

korlátozza, hogy a polimer karboxilcsoportjainak egy része megközelíthetetlen lenne. 

[1] 

2. Megmutattam, hogy az izoterma mérések precizitása függvényében nehéz lehet 

eldönteni, hogy a Freundlich- vagy a bi-Langmuir-modell írja le jobban a rendszer 

viselkedését. Amennyiben egy rendszer izoterma pontjai jól leírhatók a Freundlich-

izotermával, akkor a bi-Langmuir-modell is jó illeszkedést ad. Ezt Monte Carlo-

szimulációval, illetve a matematikai függvények összehasonlításával mutattam be. Az 

eredmények segíthetnek annak előrejelzésében, hogy az izoterma mérések során 

milyen széles koncentrációtartomány és milyen mérési precizitás lesz szükséges a 

modellek megfelelő megkülönböztetésére.[2] 

3. Az izoterma kiértékelési problémák kiküszöbölésére az izotermákat lgq-lgc ábrán 

javasoltam megjeleníteni. Ezen az ábrán többnyire egyenesek vagy csak enyhén hajló 

görbék illeszthetőek a mérési pontokra egy széles koncentrációtartományban, így az 

izotermák vizuálisan is könnyen összehasonlíthatóak egymással. Ez az új módszer 

egyszerű és robusztus, és segít kiválasztani a megfelelő polimert egy adott analitikai 

feladatra. Jól követhető vele az imprintelés hatása, az imprintelt polimerek 

szelektivitása. [3] Ezzel a módszerrel megmutattam azt is, hogy a 

bisz(akrilamido)piridin (BAAPy) funkciós monomerben található mindkét kettős 

kötésre szükség van a sikeres imprinteléshez. 

4. Megmutattam, hogy bizonyos esetekben a NIP-eknek (nem imprintelt polimerek) és a 

kereskedelmi nem imprintelt polimereknek a MIP-ekhez (molekuláris lenyomatú 

polimer) hasonló előnyei lehetnek. Egyes esetekben a célvegyülettől nagyon eltérő 

szerkezetű templáttal történő imprinteléssel is elérhető ez a cél. Így a dietil-aminnal 

imprintelt MIP tulajdonságai szinte teljesen megegyeznek a propranolollal imprintelt 

MIP tulajdonságaival a vizsgált koncentrációtartományban. Ez azt is jelenti, hogy a 

propranolol MIP erős kötőképességének kialakításában főleg a templát 

aminocsoportja játszik szerepet, míg a templátmolekula mérete, alakja, egyéb funkciós 

csoportjainak hatása ebből a szempontból másodlagos. Az említett polimerek 
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hasznosak lehetnek olyan alkalmazásokban, amikor a templát drága vagy erősen 

mérgező, illetve ha UV elnyelésen alapuló detektálásnál a templát kioldódása zavar a 

mérés során. [3] 

5. Kompetitív (két bázis elegyével történő) méréseket végezve a propranolol MIP-en 

megállapítottam, hogy az egyes aminok megoszlási hányadosa csak a borítottságtól 

függ, azaz független attól, hogy az adott borítottság hogy tevődik össze a két anyag 

adszorbeált koncentrációjából. Ez azt jelenti, hogy a két tiszta anyag izotermája 

meghatározza az elegy izotermát. Ez az észrevétel jelentősen lecsökkenti a kompetitív 

izoterma meghatározásához szükséges mérések számát, valamint egyszerűen 

megtervezhetővé teszi a MIP-es elválasztási feladatokat. [4] 

6. A szakirodalmat elemezve rámutattam, hogy az analitikai értelemben vett 

szelektivitásnak nincs általánosan elfogadott definíciója [5-6]. Kimutattam az 

egycsatornás méréseknél használatos kétféle szelektivitás megközelítés (mérési hiba 

vagy válaszfelület alapján) előnyeit és hátrányait, illetve a közöttük fennálló 

ellentmondást is. Nemlineáris válaszfüggvények egy csoportjára (pszeudolineáris 

függvények) is alkalmazhatóak a lineáris válaszfüggvények esetében bemutatottak. [7] 

A hiba alapú szelektivitás fogalommal sikeresen értelmeztem a MIP-ek és más 

polimerek adszorpciós szelektivitását. 
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MIP  Molekuláris lenyomatú polimer 

NIP  Nem imprintelt polimer 

SPE  Szilárdfázisú extrakció 

IF  Imprinting faktor 

k  Retenciós tényező 

D  Megoszlási hányados 

Szel  Szelektivitás 

HPLC  Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia 

AcOH  Ecetsav 

TEA  Trietil-amin 

THF  Tetrahidrofurán 

ACN  Acetonitril 

DMF  Dimetil-formamid 

DMSO  Dimetil-szulfoxid 

DBA  Dibenzil-amin 

MAA  Metakrilsav 

MMA  Metil-metakrilát 

EDMA  Etilén-glikol-dimetakrilát 

TRIM  Trimetilolpropán-trimetakrilát 

DVB  Divinilbenzol 

AIBN  2,2'-Azobisz(izobutironitril) 

MeOH  Metanol 

UV  Ultraibolya 

DBU  1,8-Diazabiciklo[5.4.0]undek-7-én 

BAAPy  2,6-Bisz(akrilamido)piridin 

AAPy  N-(6-Acetamidopiridin-2-il)akrilamid 

ABDV  2,2'-Azobisz(dimetilvaleronitril) 

TAU   2’,3’,5’-Tri-O-acetiluridin 

A  Adenozin 

G  Guanozin 

C  Citidin 
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Ura  Uracil 

5-MeU  5-Metiluridin 

U  Uridin 
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