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A molekuláris lenyomatképzés egy olyan technológia, ami szelektív adszorpciós helyeket képes 

létrehozni egy polimer mátrixban, a mintamolekula (templát) jelenlétében történő polimerszintézis 

révén. A molekuláris lenyomatot tartalmazó polimer (Molecularly Imprinted Polymer, MIP) a 

templát eltávolítása után képes a mintamolekula szelektív újrakötésére. Ezen tulajdonságukat 

kihasználva a MIP-eket számos területen alkalmazhatjuk, úgymint pl. enantiomerek elválasztásában, 

szenzorok felismerő egységeként, szelektív extrakciós szorbensként stb. A MIP-ek kiterjedt 

kutatásának köszönhetően ma már nemcsak a klasszikusnak tekintett tömbpolimerizációval, hanem 

pl. precipitációs, szuszpenziós módszerrel is előállítják őket, mivel ezáltal közvetlenül szemcséket 

nyerhetünk.  A polimerek előállításának másik, új lehetőségét kínálja membrán-polimer kompozitok 

előállítása. Pórusos polimer hordozón előállított vékony rétegű membrán-polimer kompozitok nagy 

előnye a gyors templáteltávolítás. 

Munkám során üvegszálas membrán szűrőtálcákon állítottam elő vékony rétegű molekuláris 

lenyomatú polimereket. Templátnak a propranolol szerkezetéhez nagyon hasonló vegyületet 

választottam, hogy a templát esetleges utólagos szivárgása („bleeding”-je) ne okozzon problémát a 

meghatározásban. Az így előállított új szorbens szilárd fázisú extrakcióban (SPE) történő 

alkalmazhatóságát vizsgáltam, optimáltam az SPE protokoll egyes lépéseit: a mintafelvitelt, mosási 

lépést és leoldást. Mintafelvitelnél vizsgáltam a pH szerepét, az alkalmazható mintatérfogatot, a 

minta kontaktidejét. A mosási lépésben az mosó oldószer minőségének és mennyiségének helyes 

megválasztásával biztosítható a megfelelő mintatisztítás a célvegyületek elvesztése nélkül. Ezt is 

számos kísérletben vizsgáltam, és az optimált módszerben egy vizes és egy acetonitriles mosási 

lépés szerepel. A leoldási lépésben a minél nagyobb visszanyerés biztosítása érdekében kell 

megválasztani a helyes oldószert. 2 v/v% trifluorecetsavat tartalmazó metanol bizonyult a 

leghatékonyabb oldószernek. A kidolgozott módszerrel propranololmeghatározását végeztem el 

biológiai mintákból: vizeletből és vérplazmából. A polimerrel módosított membrán szűrőtálcát az 1. 

ábrán mutatom be. Mivel nagyon kis koncentrációk meghatározását kellett elvégezni, amely 

propranolol esetében 10-100 ng/ml vérplazma-koncentrációt jelent, nagyhatékonyságú 

folyadékkromatográfiával kapcsolt tandem tömegspektométert (HPLC-MS/MS) használtam a 

detektáláshoz.  E célvegyület nyomon követése nemcsak az orvosi gyakorlatban, hanem a 



doppingellenes vizsgálatokban is fontos, mivel a -blokkolók, így a propranolol is, szerepelnek a 

Nemzetközi Doppingügynökség (WADA) Tiltólistáján. 

 
1. ábra: Minta-előkészítés sematikus képe MIP polimerrel módosított membrán szűrőtálcán  
 

A munka második felében szemcsés polimereket állítottam elő a membrán szálai közé ágyazva 

különböző viszkózus oldószerek alkalmazásával. E új technika előnye az irodalomban talált 

munkákkal szemben, hogy a szemcsék szintézise közvetlenül a membránban történik, amit eddig 

nem sikerült megoldani. Mindamellett a membrán nem tömődik el, szűrhetőségét megtartja.  Az így 

kialakult új polimert pásztázó elektronmikroszkóppal (SEM), valamint kötődési tesztekben 

jellemeztem. Egy jellemző elektronmikroszkópos képet mutatok a 2. ábrán. Az egyensúlyi kötődés 

vizsgálata mellett a munkában hangsúlyt fektettem a membrán funkció adta közvetlen szűrés 

tulajdonságainak felderítésére is. Vizsgáltam a membrán áttörési térfogatát szerves közegben. 

Szorpciós kinetikát felderítő kísérleteket végeztem el. Ezen új típusú membrán-polimer 

kompozitokat víztisztításban, analitikai minták előkészítésében teszteltem. 

 

 
2. ábra: Membrán szálai között előállított polimerszemcsék elektronmikroszkópos képe 
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