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1. Bevezetés (irodalmi háttér) 

A molekuláris lenyomatképzés egy olyan technológia, ami szelektív adszorpciós 

helyeket képes létrehozni egy polimer mátrixban, a mintamolekula (templát) 

jelenlétében történő polimerszintézis révén (1. ábra). A molekuláris lenyomatot 

tartalmazó polimer (Molecularly Imprinted Polymer, MIP) a templát eltávolítása után 

képes a mintamolekula szelektív újrakötésére. 

Ezzel az eljárással természetes kötőhelyeket lehet sok tekintetben utánozni szintetikus 

módon, egyszerű, de hatékony módszerrel. Ráadásul a kapott polimer általában 

nagyfokú fizikai és kémiai stabilitással rendelkezik. 

 

1. ábra A molekuláris lenyomatképzés vázlatos ábrája 

A szelektív adszorpciós képesség a gyakorlatban számos helyen alkalmazható, például a 

környezetvédelmi technológiákban, a különféle vegyipari technológiákban és az 

analitikai kémiában. Ennek megfelelően a MIP-ek iránt komoly érdeklődés mutatkozik. 
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1.1. A molekuláris lenyomatú polimerek el őállításának 

módszerei 

A molekuláris lenyomatú polimerek a templát és a funkcionális monomer közötti 

kölcsönhatás alapján két nagy csoportba oszthatók: kovalens és nemkovalens MIP-ekre. 

1.1.1. A nemkovalens lenyomatképzés 

A biokémiai rendszerekben a felismerés alapjai a nemkovalens kölcsönhatások, mint a 

hidrogén-hidas kötés vagy a hidrofób kölcsönhatás, ionos kötés vagy a van der Waals 

kölcsönhatás. Az ilyen típusú kölcsönhatások kötési energiája kisebb, mint a kovalens 

kötésé, azonban elég erős kölcsönhatás érhető el, ha e gyenge kötésekből több is 

létrejön a célmolekula és a polimer között. 

Nemkovalens lenyomatképzés esetén a templát és a funkcionális monomer között ilyen 

nemkovalens kölcsönhatások alakulnak ki a prepolimerizációs elegyben. 

A nemkovalens módszer előnyei: 

� A polimerizáció után a templát enyhe körülmények között távolítható el, mivel 

nemkovalens kötésekkel van kötve 

� A templát visszakötődése során az adszorpció/deszorpció általában gyors 

Hátrányai: 

� a monomer-templát komplex nem sztöchiometrikus és esetenként nem elég 

stabil 

� a polimerizáció körülményeit gondosan kell kiválasztani, hogy elősegítsük a 

monomer-templát komplexek képződését 

� a funkcionális monomereket általában feleslegben kell alkalmazni a templáthoz 

képest, ami nem-specifikus kötőhelyeket eredményezhet. 

A gyakorlatban a nemkovalens módszer változatossága és egyszerűsége miatt 

elterjedtebb, mint a kovalens lenyomatképzés, melynél a polimerizációt megelőzően a 

funkcionális monomert és a templátot kovalens kötések kötik egymáshoz. 
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1.1.2. Tömbpolimerizáció 

A MIP-ek előállításának leggyakrabban használt módja a tömbpolimerizáció, ahol a 

polimerizációs elegyet egy üvegedényben tömbként („bulk”) polimerizáltatják. Az így 

nyert tömbből elporítva, szitálva nyerhetők adott mérettartományba eső szemcsék. 

A tömbpolimerizáció kivitelezése egyszerű. A monomerek, a templát, az iniciátor és a 

porogén összemérése és oxigénmentesítése után a polimerizációs elegyet 24 órára 60 
oC-ra termosztálva vagy pl. 5 oC-ra termosztálva néhány órás UV besugárzással 

nyerhető a tömb MIP.  

A módszer hátránya a szitált szemcsék egyenetlen alakja és mérete, a szitálás 

munkaigénye, anyagvesztesége. Ráadásul a reakcióhő miatt a termosztálás 

hatékonysága bizonytalan. 

1.1.3. Egyenletes szemcseméret ű, szabályos gömb alakú MIP-ek 

előállítása (szilikagél-MIP kompozitok) 

A MIP-ek előállíthatók porózus hordozók, pl. a fordított fázisú HPLC-ben használt, 

módosított felületű porózus szilikagél szemcsék pórusaiban is. 

Ha a tömbpolimerizációnál is használt polimerizációs elegyet felitatjuk a szilikagél 

pórusaiban, és ott játszatjuk le a polimerizációt, akkor az eredeti módosított szilikagél 

szemcseméretével megegyező méretű, gömb alakú kompozit szemcsék nyerhetők (2. 

ábra). A polimerizációs elegy maximális mennyiségét a szilikagél pórustérfogata 

határozza meg. Lehetőség van a szilikagél váz kioldására is, így szabályos alakú és 

méretű tiszta MIP szemcsék nyerhetők, azonban ezek mechanikailag nem elég stabilak. 

Ezért általában a kompozit szemcséket használják, ezeknél azonban ügyelni kell arra, 

hogy a templát az eredeti szilikagélen ne kötődjön. Ezért célszerű a fordított fázisú 

HPLC-ben használt, módosított szilikagél szemcsék alkalmazása. Meg kell jegyezni, 

hogy a szilikagél pórusaiban képződő MIP maga is pórusos, de értelemszerűen az 

átlagos pórusmérete csak kisebb lehet, mint a szilikagélé. Ezért célszerű viszonylag 

nagy pórusméretű (200 Å) szilikagéleket alkalmazni. 
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2. ábra MIP előállítása szilikagél pórusaiban 

1.2. Molekuláris lenyomatú polimerek kromatográfiás  

viselkedése 

A molekuláris lenyomatú polimerekkel töltött kromatográfiás oszlopokon végzett 

kísérleteket célszerű két csoportra osztani: 

− a molekuláris lenyomatú polimerek jellemzésére irányuló kísérletek, 

− célvegyületek elválasztása molekuláris lenyomatú polimerekkel töltött 

kromatográfiás oszlopokon. 

A MIP HPLC oszlopok bármely felhasználása együtt jár a szokatlanul széles és 

tailinges csúcsokkal. Ezek a jelenségek a templát esetén a legnyilvánvalóbbak, de más 

vegyületek esetén is gyakran észlelhetők. Többféle magyarázatot javasoltak ennek a 

jelenségnek az értelmezésére, többek között az alábbiakat: 

− túl nagy MIP részecskék 

− a MIP részecskék szabálytalan alakja 

− a kötőhelyek inhomogenitása 

− lassú anyagátadási kinetika 

− a vegyületek adszorpciós izotermájának nemlineáris jellege a MIP-eken 

 

Mindezen faktorok hozzájárulhatnak a problémához, de ezeknek a hatását csak ritkán 

különítették el és hasonlították össze. Több sikeres eljárást találtak kis, egységes 

méretű, szférikus MIP töltetek előállítására (pl. kicsapásos polimerizáció vagy MIP-ek 

  

Porózus szilikagél 
szemcse   

Szilikagél - MIP 
kompozit  MIP gömb   

Polimerizációs 
elegy   

60 0C   

Szilikagél 
eltávolítása HF -dal   
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készítése porózus, szférikus részecskék üregeiben vagy többlépéses duzzasztás) de a 

csúcsok szélessége és aszimmetriája alig volt csökkenthető ily módon. Tehát a fenti 

felsorolásból maradó 3 faktor (a kötőhelyek inhomogenitása, a lassú anyagátadási 

kinetika, nemlineáris izoterma) jelentősebbnek tűnik. Az izoterma nemlineáris jellege 

gyakorlatilag minden esetben megfigyelhető a MIP-eknél, tehát ennek a hatását mindig 

figyelembe kell venni.  

2. Célkit űzések 

Értekezésem tárgya a molekuláris lenyomatú polimerek vizsgálata, különös tekintettel 

azok analitikai alkalmazásaira. 

MIP-eket már számos templátra sikerrel készítettek. A módszer tehát elég 

univerzálisnak látszik. A képződő polimerek stabilak, hőre és kémiai behatásokra alig 

érzékenyek. Mindezek alapján úgy tűnhet, hogy a gazda-vendég típusú reakciókhoz a 

hagyományos szerves kémiai szintéziseknél jóval egyszerűbben lehet előállítani 

szelektív gazda-vegyületeket, amik már rögtön egy szilárd hordozóhoz is hozzá vannak 

kötve és így könnyen használhatók. 

Munkám kezdetekor valóban ez volt a MIP-ekkel foglalkozó kutatók körében az 

általános felfogás és úgy tűnt, hogy már csak néhány technikai probléma vár 

megoldásra. Ezek közé tartozott, hogy a MIP-ek egyik alkalmazásánál, a 

nagyhatékonyságú kromatográfiában állófázisként történő felhasználásnál, a 

kromatográfiás csúcsok alakja elnyúló („tailing”-es). A szakemberek döntő többsége 

úgy gondolta, hogy a probléma oka az, hogy a MIP állófázisok szabálytalan alakú és túl 

nagy (25-35 mikronos) szemcsékből állnak, mivel a tömbpolimerizáció utáni őrléssel és 

szitálással állítják elő őket. Ezért olyan előállítási módszerekkel kísérleteztek, 

amelyekkel például 5 vagy 10 mikron körüli szemcsenagyságú, homogén 

méreteloszlású és gömb alakú MIP szemcsék nyerhetők. Én is megpróbáltam egy ilyen, 

az irodalomban már leírt eljárást, és sikerült is az említett tulajdonságokkal bíró MIP-et 

előállítanom. A kromatográfiás vizsgálat során azonban nem tapasztaltam jelentős 

javulást: a csúcsok ugyan valamivel keskenyebbek lettek, de továbbra is jelentős volt az 

aszimmetrikus kiszélesedés. 
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Ebben az időszakban jelentek meg Shimizu és munkatársainak közleményei, melyekben 

azt az állítást próbálták bizonyítani, hogy a nem kovalens komplexképződést használó 

MIP-eken - a korábbi elképzelésekkel ellentétben - nem csak egy vagy kétféle kötőhely 

jön létre az előállítás során, hanem gyakorlatilag folytonos és széles eloszlásban 

találhatók különböző erősségű kötőhelyek. Ezeket a munkákat véve alapul, elterjedt az a 

nézet, hogy a kromatográfiás viselkedés magyarázata ez a széles eloszlás a kötőhelyek 

erősségében. 

A szakirodalomban egyedüliként Guiochon és munkatársai a MIP-ek kromatográfiás 

viselkedését azzal magyarázták, hogy a templát adszorpciós izotermája a MIP-en nem 

lineáris. Egy konkrét MIP esetében meg is mérték az izotermát és ebből számítógépes 

szimulációval kiszámították a várt kromatográfiás csúcsalakokat, amik különféle 

injektált mintamennyiségeknél is jól egyeztek a mérésekkel. Érdekes módon ezt a 

magyarázatot a többi kutatócsoport nem vette át, még az a kutató sem, aki a MIP témát 

elvitte Guiochon professzor laboratóriumába és az említett cikk egyik társszerzője volt. 

Számomra Guiochon professzorék munkája meggyőzőbbnek tűnt, és ezért az övéknél 

egyszerűbb módszert akartam kidolgozni a kromatográfiás csúcsalak nemlinearitásból 

adódó eredetének igazolására. Guiochonék módszere ugyanis csak rendkívül pontos és 

hosszadalmas izotermamérések adataival és csak bizonyos izotermaegyenletek illesztése 

révén ad eredményt. Márpedig Shimizu és munkatársainak fentebb már említett 

vizsgálatai alapján kétes volt, hogy ezek az izotermaegyenletek alkalmazhatók-e a MIP-

ekre, ráadásul aligha várható, hogy a MIP-eket előállító kutatók a hosszadalmas 

izotermaméréseket mindig elvégezzék. Ezért más eljáráshoz folyamodtam: a 

nemlineáris kromatográfiás modellből adódó egyes részkövetkeztetések helyességét 

ellenőriztem, úgy hogy ehhez ne legyen szükség az izoterma ismeretére. Vizsgálataim 

alapján az a kép bontakozott ki, hogy a nemlineáris izoterma szerepe a MIP-ek 

alkalmazásaiban általánosabb jelentőségű és érdemes a MIP-ek különféle alkalmazásai 

szempontjából is megnézni a nemlinearitás következményeit. A fentebb mondottak 

alapján különösen érdekelt, hogy az izoterma matematikai, modell-elképzeléseken 

alapuló egyenletének ismerete nélkül milyen általános megállapításokat lehet tenni.  

Az újonnan előállított MIP-ek szelektivitását és az imprintelés sikerességét valamilyen 

módon ellenőrizni szokták. Ez többnyire kromatográfiás módszerrel történik, a MIP-et 

használva állófázisként. Az oszlopra különböző anyagokat injektálnak és a 



 8 

csúcsmaximum pozíciójából számolt retenciós időket hasonlítják össze. A MIP-eknél 

azonban – szemben a szokványos kromatográfiás mérésekkel – a retenciós idő függ a 

beinjektált minta koncentrációjától. A nemlineáris kromatográfia irodalmát 

tanulmányozva úgy gondoltam, hogy ez a jelenség elsősorban az izoterma 

nemlinearitásának következménye. Ezt az elképzelést ellenőrizni akartam, és azt is meg 

kívántam vizsgálni, hogy a MIP-eknek a retenciós időből számolt különféle paraméterei 

(pl.: szelektivitás és imprintelési faktor) valóban alkalmasak-e a MIP-ek jellemzésére. 

Az adszorpciós izoterma nemlineáris volta általában azzal hozható összefüggésbe, hogy 

az adszorbensen lévő kötőhelyek mennyisége korlátozott. Ha többféle molekula is meg 

tud kötődni egy oldatból, akkor ezek a kötőhelyek korlátozott mennyisége miatt 

versengenek a kötőhelyekért. A versengés a MIP-ek esetén is jól ismert jelenség, de 

csak bizonyos alkalmazások esetén (pl.: szenzorok, binding assay) írnak róla. A MIP-ek 

kromatográfiás alkalmazásában ezt a jelenséget nem írták le eddig. Ezt a látszólagos 

ellentmondást is meg szerettem volna érteni. 

3. Módszerek 

Kísérleteim során előállítottam molekuláris lenyomatú polimereket egyrészt 

tömbpolimerizációval, másrészt módosított szilikagél szemcsék pórusaiban. A kapott 

polimerek fizikai tulajdonságait elektronmikroszkóppal, elektronsugaras 

mikroanalízissel és alacsony hőmérsékletű gázadszorpciós mérésekkel vizsgáltam. 

A polimerek adszorpciós tulajdonságait egyensúlyi, „batch” adszorpciós mérésekkel, 

illetve kromatográfiás oszlopba töltve vizsgáltam. 

4. Kísérleti eredmények 

Kromatográfiás vizsgálataimat fenitoinra imprintelt tömb, illetve kompozit oszlopokkal 

végeztem.  

Elsőként a tömb, illetve kompozit töltetet hasonlítottam össze egymással (3. ábra) 
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3. ábra Tömb illetve szilikagél-MIP kompozit töltettel készített oszlopok összehasonlítása. 

A kis ábrán a nagy ábrán lévő kromatogramok leszálló ágain a két vízszintes vonal közötti 

részen a redukált retenciós idők hányadosa látható 

A 3. ábrából az látszik, hogy a kompozit tölteten keskenyebb, kevésbé elnyúló csúcsot 

kaphatunk, de kisebb retenciós időnél. A két leszálló ágon a redukált retenciós idők 

hányadosa konstans. 

Az ezt követő kísérletek célja a MIP-ekkel töltött kromatográfiás oszlopok 

viselkedésének tanulmányozása, jellemzése. 
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Oszlophosszfüggés 

 
4. ábra Fenitoin kromatogramja különböző hosszúságú, fenitoin MIP-kompozittal töltött 

oszlopokon. A kis ábrán az eredeti kromatogramok láthatók, a nagy ábrán a vízszintes 

tengelyen 
L

t
 van ábrázolva 

A 4. ábrán megfigyelhető a két csúcs leszálló ágának együttfutása. 

t/L 0.0 0,04 0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 0,40 0,44 0,48 0,52 0,56 0,0 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 t
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Térfogatáramfüggés 

 

5. ábra Fenitoin csúcsok 0,05; 0,5 és 1 ml/min áramlási sebességnél. A vízszintes tengelyen 

az elúciós térfogat található 

A 5. ábrán megfigyelhető a három csúcs leszálló ágának együttfutása, illetve a felszálló 

ágak meredekségének változása a térfogatáram változtatásával. 

 

Velúciós 0.4 0.5 0.6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 0,4 0,5 0,6 
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Szemcsemérettől való függés 

 

6. ábra Fenitoin kromatogramok 13µm illetve 50 µm-es szilikagél-MIP kompozit 

szemcsékkel töltött oszlopon. 

 

A 6. ábrán megfigyelhető a két csúcs leszálló ágának együttfutása, illetve a felszálló ág 

alakjának lényeges javulása a kisebb szemcseátmérő esetén. 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 t 
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4.1. A MIP-ek jellemzésére használt mennyiségek viz sgálata 

4.1.1. Retenciós tényez ő és imprintelési faktor koncentrációfüggése 
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c inj  [mM] 
IF

k NIP
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7. ábra A retenciós tényező és az imprintelési faktor (IF) koncentrációfüggésének 

vizsgálata 

A 7. ábrából egyértelműen látszik mind a retenciós tényező, mind pedig az imprintelési 

faktor koncentrációfüggése. 

4.1.2. Szelektivitás függése az oszlop geometriai p aramétereit ől 

L (cm) d (cm) α   L (cm) d (cm) α 
5 0,46 1,92  10 0,2 1,48 
10 0,46 2,13  10 0,3 1,82 
20 0,46 2,31   10 0,46 2,13 

1. Táblázat A kromatográfiás enantioszelektivitás (α) függése az oszlophossztól (L), és az 

oszlop belső átmérőjétől (d) 

Az 1. táblázatban szereplő adatokat a nemlineáris kromatográfia numerikus modelljével 

(Rouchon algoritmussal) nyert kromatogramokból számoltam. 

Megfigyelhető a szelektivitás függése egyrészt az oszlophossztól, másrészt pedig az 

oszlop belső átmérőjétől. 
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4.2. Kompetíció vizsgálata molekuláris lenyomatú po limerrel 

töltött kromatográfiás oszlopon 

A versengést kísérleti úton illetve számítógépes szimulációkkal is vizsgáltam. A 

kísérletekhez a fenitoinra imprintelt kompozit MIP oszlopot használtam, és fenitoin és 

hidroxi-fenitoin versengését vizsgáltam. A szimulációhoz a Krzysztof Kaczmarski által 

fejlesztett programot használtam, a két enantiomer izotermájának adatait pedig az 

irodalomból vettem. Vizsgáltam a különbséget két versengő anyag együtt illetve külön 

injektálása között, illetve a jobban visszatartott anyag konstans szintjére (platójára) való 

injektálás, és a tiszta eluensbe történő injektálás között. (ez utóbbi mérés kísérleti 

eredményeit itt nem mutatom be.) 

 
8. ábra Két enantiomer számítógépes szimulációval nyert kromatogramja külön (folytonos 

vonal) illetve együtt (szaggatott vonal) injektálva (a két vonal a második csúcsnál átfed) 

A 8. ábra azt mutatja, hogy az együttes injektálás csak a hamarabb eluálódó csúcsra hat, 

arra is csak kis mértékben, a jobban visszatartott anyag csúcsára nincs hatással. 
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9. ábra Fenitoin és hidroxi-fenitoin kromatogramja külön (folytonos vonal) illetve együtt 

(szaggatott vonal) injektálva  

 

A kísérlet hasonló eredményt adott, mint a szimuláció. Kis mértékű torzulás volt csak 

megfigyelhető, ha a külön injektált csúcsok összegét hasonlítottam össze az együtt 

injektált kromatogrammal. 
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5. Következtetések (tézisek) 

1. Új, a konkrét izoterma ismeretétől független módszert dolgoztam ki annak 

vizsgálatára, hogy egy MIP kromatográfiás állófázisként az alkalmazás 

koncentrációtartományában nemlineáris viselkedést mutat-e. 

2. Bizonyítottam, hogy a fenitoinra imprintelt, metakrilamid funkcionális 

monomerrel készült, módosított szilikagél - MIP kompozit nemlineáris 

állófázisként viselkedik. Korábban ezt csak egyetlen MIP-re igazolták, amely az 

általam használttól lényegesen eltérő funkcionális monomerrel, és egészen más 

templátra készült. 

3. Általam előállított tömb illetve u.n. kompozit molekuláris lenyomatú polimerek 

kromatográfiás viselkedését tanulmányozva és azt modellszámításokkal 

összevetve megállapítottam, hogy a molekuláris lenyomatú polimerek 

jellemzésére használt kromatográfiás kísérleti adatok (pl. k, α, IF) alkalmatlanok 

az egyes polimerek kvantitatív jellemzésére. Felismertem, hogy a MIP-ek 

kromatográfiás viselkedésének leírására általánosan használt paraméterek (pl. k, 

α, IF), amelyek a csúcsmaximum relatív pozíciójának meghatározásán 

alapulnak, olyan kísérleti paraméterektől is függenek, amelyek hatását az 

alkalmazók eddig nem írták le, így az oszlop hosszától és belső átmérőjétől. 

4. Sikeresen használtam a MIP-ek közelítő jellemzésére a megoszlási 

hányadosokat. Ez az adat ugyan koncentrációfüggő, viszont egyrészt 

modellfüggetlen, másrészt egy szűkebb koncentrációtartományban 

szemléletesen írja le a MIP viselkedését. Rámutattam, hogy a különféle 

templátokra készült MIP-ek között - azonos koncentrációtartományban - 

nagyságrendi különbségek lehetnek a megoszlási hányados tekintetében.  

5. Rámutattam, hogy a szakirodalomban nagyon elterjedt nézettel szemben a MIP-

ek kromatográfiás csúcsai tailingjének kiküszöböléséhez nem lenne elég a 

kötőhelyek sokak által megkísérelt homogénebbé tétele, hiszen az izoterma így 

is nemlineáris maradhatna. 
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6. Számítógépes szimulációval és kísérleti mérésekkel megmutattam, hogy a 

szokásos kromatográfiás körülmények között a versengés hatása jóval kevésbé 

jelentkezhet, mint egyensúlyi adszorpció esetén, amit például a versengő 

módszereknél használnak. 

7. Megvizsgáltam a templát és más anyagok közti versengést kromatográfiás 

oszlopon, de nem a szokásos elúciós rendszerben, hanem az egyik anyagot 

konstans (nem nulla) koncentrációban áramoltatva. Modellszámításokkal 

összhangban azt tapasztaltam, hogy ilyenkor a versengés jobban észlelhető, mint 

a két anyag együttes injektálása esetén. Modellszámításokkal és kísérletekkel 

megmutattam, hogy ha a beinjektált minta a mérendő anyag mellett valamilyen 

versengő anyagot (pl.: vizet), a mérendő anyaghoz képest nagy koncentrációban 

tartalmaz, akkor a mérendő anyag csúcsa torzult alakot vehet fel. 
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