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I. Bevezetés és célkitűzések 

Napjainkban a különböző szerkezetű funkciós polimerek előállítására kiemelt figyelem 

irányul, hiszen a funkciós csoportok lehetővé teszik ezen anyagok széles körű vagy speciális 

alkalmazását az új szerkezeti anyagoktól a gyógyszerhordozó rendszerekig. Ahhoz, hogy a 

makromolekula szerkezetét és funkcionalitását egyaránt szabályozni lehessen, ezen polimerek 

előállítása csak élő polimerizációkkal valósítható meg. Ezért munkám során olyan eljárások 

kidolgozását kíséreltem meg, melyekben élő polimerizáció és azt követő módosítási eljárások 

kombinálásával jól definiált szerkezetű, meghatározott számú és elhelyezkedésű funkciós 

csoportot tartalmazó lineáris és hiperelágazásos makromolekulák állíthatók elő.  

A polisztirol (PSt) a világon az egyik legnagyobb mennyiségben gyártott polimer. 

Széles körben alkalmazzák a csomagolóipartól a szívkoszorúér stent-ek gyártásáig. 

Jelentőségének ellenére még napjainkban sincs azonban olyan kidolgozott módszer, mellyel jól 

definiáltan a lánc mindkét végén allil-, hidroxil- vagy epoxid-funkciós csoportokat tartalmazó, 

azaz homotelekelikus PSt állítható elő. A szakirodalomban fellelhető eljárások általában 

bonyolult, több lépéses, idő- és vegyszerigényes reakciókon alapulnak, illetve számos esetben 

bebizonyosodott, hogy nem kvantitatív módon játszódnak le. Ezért kutatómunkám során 

megkíséreltem a sztirol kváziélő atomátadásos gyökös polimerizációjának (ATRP) és 

karbokationos allilálásnak a kombinálásával egy olyan egy-üst (one-pot) eljárás kidolgozását, 

mellyel kvantitatív módon allil-telekelikus PSt nyerhető. Az irodalomból jól ismert, hogy az 

allilcsoport számos reakcióban tovább alakítható, így lehetőség nyílik hidroborálás révén 

hidroxil- valamint epoxidálás révén epoxid terminális csoportok kialakítására. Munkám során 

célom volt ezen funkcionalizálási reakciók tanulmányozása is az allil-telekelikus PSt 

végcsoport módosítására.  

A hiperelágazásos poliglicidol (HbPG) egy többfunkciós poliéter poliol, mely a glicidol 

élő anionos gyűrűfelnyílásos multielágazásos polimerizációjával jól szabályozottan 

előállítható, igazoltan biokompatibilis és kiemelkedő vízoldhatósággal rendelkezik. Ezen 

előnyös tulajdonságai és egyszerű funkcionalizálhatósága miatt került a HbPG a polimer kémiai 

kutatások egyik fókuszpontjába. Számos olyan felhasználási területe elképzelhető, melyben a 

hidroxilcsoportok mellett pontosan egy, a hidroxilcsoportoktól eltérő funkciós csoport lenne 

szükséges az adott célok elérésére. Ennek ellenére a szakirodalomban csak néhány eljárás 

található monofunkciós HbPG előállítására. Felhasználását tekintve az egyik legelterjedtebb az 

amin-monofunkciós HbPG, azonban ennek előállítására kidolgozott módszerek nehezen 

kivitelezhetők és/vagy ipari elterjedésüket egyéb tényezők akadályozzák. Mindezt figyelembe 
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véve, megkíséreltem a ftálimid/ftálimid-kálium, mint inicátorrendszer alkalmazását, melynek 

számos előnye lehet a korábban alkalmazott iniciátorokkal szemben. Amennyiben ezzel az 

iniciátorrendszerrel élő polimerizáció valósítható meg, úgy jól definiáltan egy 

makromolekulába csupán egy ftálimid-csoport épül be, amely jól ismert módszerekkel 

egyszerűen amincsoporttá alakítható. A korábbi amin tartalmú iniciátorok esetén alkalmazott 

aktiválási lépések pedig kiválthatóak a ftálimid/ftálimid-kálium közvetlen összemérésével. 

Szeretném megjegyezni, hogy habár az irodalomban az amin-monofunkciós HbPG-t sikerrel 

alkalmazták molekulák oldhatóságának és biokompatibilitásának növelésére, más konjugációs 

reakciókban releváns funkciós csoportokkal történő módosíthatóságát még nem vizsgálták. 

Ezért munkám során célul tűztem ki a HbPG terminális amincsoportjának funkcionalizálását, 

mely során kísérletet tettem karboxil, maleimid és klóracetamid csoportok kialakítására. Ezen 

csoportok alkalmasak lehetnek más (bio)molekulákkal való kapcsolásra, amid- vagy tioéter-

kötésen keresztül. 

A szakirodalomban számos példa található olyan blokk-kopolimerek előállítására, 

melyekben egy amin-terminális hidrofób karakterű makromolekulát alkalmaznak 

makroiniciátorként a HbPG előállítására. Igazolt, hogy az így kapott blokk-kopolimerek amfifil 

karakterűek és vizes oldatban felületaktív viselkedést mutatnak. Ezek előállításánál is 

megemlíthető a fentebb megfogalmazott hátrány, mely szerint szükséges a makroiniciátor két 

lépéses aktiválása, mely két ekvivalens glicidol addíciójából és az így nyert tetrahidroxi-

láncvég deprotonálásából áll. Továbbá ki kell emelnem, hogy legjobb ismereteim szerint ezeket 

az anyagokat nanorészecskék előállítására és felületi stabilizálására még nem használták. Ezért 

célom volt egyrészről megvizsgálni, hogy kidolgozható-e olyan módszer, mellyel a megfelelő 

alkil-alkoholok közvetlenül alkalmazhatóak a HbPG polimerizációjának iniciálására, valamint 

megvizsgálni, hogy az alkillánc hossza befolyásolja-e az így előállított polimerek felületaktív 

viselkedését. Ezért célom volt az alkil-HbPG-k poli(D,L-tejsav-ko-glikolsav) (PLGA) 

nanorészecskék felületaktív stabilizátoraként történő alkalmazásának vizsgálata, valamint a 

nanorészecskék méretének és koagulációs viselkedésének jellemzése. Az amfifil HbPG-k 

előnye a jelenleg használt kopolimerekkel (pl. a Pluronic-okkal) szemben, hogy 

hidroxilcsoportjai egyszerűen módosíthatóak akár célbajuttató ágenssekkel vagy 

jelzőmolekulákkal, mellyel akár a célzott terápiában alkalmazható hatóanyagszállító rendszerek 

is előállíthatóak. 

Napjainkban, a műanyagtermékek fizikai és kémiai tulajdonságainak hosszútávú 

biztosítására különféle kismolekulás adalékanyagokat alkalmaznak, melyekkel szemben 

számos környezetvédelmi aggályt fogalmaztak meg. Ezen problémák főleg a csomagolóipari 
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és mezőgazdasági fóliákban, valamint az orvosbiológiai eszközökben jelentősek, mivel 

ezekben a kismolekulás adalékanyagok migráció révén könnyen a felületre juthatnak, 

kimosódhatnak és kapcsolatba léphetnek az emberi szervezettel és a környezettel. Erre 

jelenthetnek megoldást a makromolekuláris stabilizátorok, melyek migrációja nagyobb 

molekulatömegükből adódóan gátolt, így ezen anyagok a funkciós polimerek kémiájának egyik 

intenzíven vizsgált kutatási irányát képezik. A HbPG hidroxilcsoportjainak könnyű 

funkcionalizálhatóságát kihasználva célom volt különböző molekulatömegű makromolekuláris 

antioxidánsok előállítása, azok karakterizálása és termikus stabilitásának vizsgálata. Célom volt 

a HbPG-alapú makrostabilizátorok hatékonyságának meghatározása a csomagolóanyagként és 

orvosi eszközök gyártására széles körben alkalmazott PVC termooxidatív degradációjában. 

Továbbá PVC-ből történő extrakciós vizsgálatok segítségével igazolni szerettem volna azt a 

felvetést, miszerint a makromolekuláris antioxidánsok kioldódása kisebb mértékű, mely 

környezetileg előnyössé teszi az alkalmazásukat. 

 

II. Alkalmazott kísérleti módszerek 

A bróm-telekelikus PSt-t sztirol atomátadásos gyökös polimerizációjával (ATRP) 

állítottam elő, ,-dibróm-toluol iniciátor és CuBr/pentametil-dietilén-triamin (PMDETA) 

katalizátorrendszer alkalmazásával. Ezt követően az így kapott polimert közvetlenül, tisztítás 

nélkül alliláltam karbokationos körülmények között, TiCl4 és allil-trimetil-szilán reagensekkel, 

diklórmetánban és benzotrifluoridban. Elvégeztem az allil-telekelikus PSt hidroborálását 

9-borabiciklo[3.3.1]nonán-nal (9-BBN) és azt követő oxidációval, mellyel hidroxil-telekelikus 

PSt-t állítottam elő. A terminális allilcsoportok epoxidálását m-klórperbenzoesavval végeztem. 

A vizsgálatok során kapott termékek átlag molekulatömegét és molekulatömeg-eloszlását 

gélpermeációs kromatográfiával (GPC) vizsgáltam, valamint szerkezetüket és 

funkcionalitásukat 1H, 1H-13C HSQC NMR és ATR-FTIR spektroszkópiákkal elemeztem. 

Különböző molekulatömegű hiperelágazásos poliglicidolokat állítottam elő glicidol élő 

anionos gyűrűfelnyílásos multielágazásos polimerizációjával (ROMBP), 95 °C-on, inert 

atmoszféra alatt, ftálimid/ftálimid-kálium iniciátorrendszerrel, lassú monomeradagolást 

alkalmazva. A kapott termékek átlag molekulatömegét, molekulatömeg-eloszlását, szerkezetét 

és a ftálimid-csoport beépülését többféle különböző módszerrel, köztük vizes és THF eluenssel 

működő GPC-vel, 1H-NMR, 13C-NMR és UV-látható spektroszkópiákkal, gőznyomás 

ozmometriával vizsgáltam. Elvégeztem a HbPG terminális ftálimid funkciós csoportjának az 

átalakítását, mely során a ftalilcsoport eltávolítását hidrazinolízissel végeztem, és az így kapott 
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amin-monofunkciós HbPG módosítását további három reakcióban vizsgáltam. 

Borostyánkősavanhidriddel karboxil-, maleimido-hexánsavval maleimid-, és klórecetsav-

pentaklórfenil észterrel klóracetamid-monofunkciós HbPG-ket állítottam elő. A reakciók 

lejátszódását multidimenzionális NMR spektroszkópiával és elektrospray ionizációs 

tömegspektrometriával (ESI-MS) vizsgáltam. 

Alkil-monofunkciós HbPG-k szintézisét dodecil- és oktadecil-alkohol iniciátorok 

közvetlen alkalmazásával végeztem, mely reakciók során a glicidol monomer beadagolásának 

sebességét három lépésben változtattam a láncátadás elkerülése végett. A kapott termékeket 

GPC-vel és 1H-NMR-rel karakterizáltam, valamint vizsgáltam felületaktív viselkedésüket. 

Vizsgáltam az alkil-HbPG-k vizes oldatainak felületi feszültségét cseppalak analízissel, 

melyből meghatároztam a kritikus micellaképződési koncentrációkat (cmc). A minták 

biokompatibilitásának jellemzését marhaszérum albumin adszorpciós vizsgálatával végeztem 

kvarckristály mikromérleggel (QCM). Az oktadecil-HbPG-t karboxifluoreszcein 

jelzőmolekulával funkcionalizáltam, diciklohexil-karbodiimid és N,N-dimetilamino-piridin 

jelenlétében Steglich észterezési reakcióval. A kapott termék funkcionalitását 1H-NMR 

spektroszkópiával határoztam meg. Vizsgáltam az alkil-HbPG felületaktív stabilizátorként 

történő alkalmazhatóságát, mely során poli(D,L-tejsav-ko-glikolsav) (PLGA) nanorészecskéket 

állítottam elő nanoprecipitációs eljárással. Az előállított PLGA-HbPG nanorészecskék méretét, 

polidiszperzitását dinamikus fényszórás és atomi erő mikroszkópiás (AFM) mérésekkel, míg 

felületi összetételüket elektroforetikus mobilitás méréssel jellemeztem. Vizsgáltam a 

nanorészecskék kolloid stabilitását növekvő elektrolit koncentráció hatására bekövetkező 

turbiditás változások követésével. A karboxifluoreszceinnel módosított alkil-HbPG-vel 

stabilizált PLGA nonrészecskéket fluoreszcens spektroszkópiával vizsgáltam. 

Pentaeritrit iniciátorral, három eltérő monomer/iniciátor alkalmazásával HbPG-ket 

állítottam elő. A kapott termékeket egy karboxil-funkciós BHT analóggal, 3-(3,5-di-tert-butil-

4-hidroxifenil) propionsavval módosítottam a fentebb említett Steglich észterezési reakcióval. 

A kapott polimereket 1H-NMR-rel és GPC-vel karakterizáltam, a pontos antioxidatív csoport 

tartalmat UV-látható spektroszkópiával határoztam meg, míg termikus tulajdonságukat, illetve 

a termikus stabilitásukat differenciális pásztázó kalorimetriával (DSC) és termogravimetriás 

analízissel (TGA) vizsgáltam. Az így kapott HbPG-alapú makromolekuláris stabilizátorok 

hatékonyságát PVC termooxidatív degradációjának vizsgálatával határoztam meg Metrohm 

PVC Thermomat 763 készülékkel, triklórbenzol oldószerben, 200 °C-on, oxigénáramban, 

különböző adalékanyag tartalom mellett. A kapott eredményeket az iparban alkalmazott 

Irganox1010 kismolekulás antioxidáns tulajdonságaihoz hasonlítottam. A mérések során a PVC 
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degradációjakor keletkező HCl eliminációját konduktometriásan követtem, valamint a kezelést 

követően a láncok szakadása mértékének a meghatározására a PVC-t kicsapással kinyertem, és 

GPC-vel analizáltam. Hexános és vizes extrakció segítségével, összehasonlítottam az egyik 

kiválasztott HbPG-alapú makrostabilizátor és az Irganox1010 kioldódását PVC blendekből, 

mely során a PVC stabilizátortartalmát 1H-NMR spektroszkópiával követtem. 

 

III. Új tudományos eredmények 

1. Bróm-telekelikus polisztirolt állítottam elő ATRP-s körülmények között bifunkciós 

iniciátor alkalmazásával, melyet közvetlenül, a polimer izolálása és tisztítása nélkül 

kationos körülmények között allil-telekelikus makromolekulává alakítottam. A kapott 

GPC, 1H-NMR és HSQC NMR spektroszkópiai eredményekkel bizonyítottam, hogy az 

allilálási lépést – a reagensek megfelelő mennyiségű és sorrendű alkalmazása esetén – az 

ATRP során alkalmazott reaktánsok nem befolyásolják. Igazoltam, hogy nem csak az 

általánosan alkalmazható diklórmetánban, hanem a környezetileg előnyösnek tekinthető 

benzotrifluoridban is kvantitatív módon elvégezhető az ATRP-vel előállított PSt 

karbokationos allilálása. Így kijelenthető, hogy a sztirol kváziélő atomátadásos gyökös 

polimerizációjának (ATRP) és a karbokationos allilálásnak a kombinálásával egy egy-üst 

(one-pot) módszert sikerült kidolgoznom, mely alkalmas az allil-telekelikus PSt 

környezetileg előnyös előállítására. 

2. Az allil-telekelikus polisztirol terminális csoportjait hidroborálással és epoxidálással 

módosítottam. A GPC, 1H-NMR, HSQC NMR és ATR-FT-IR vizsgálatok segítségével 

bizonyítottam, hogy a polimer átlag molekulatömege és molekulatömeg-eloszlása nem 

változik meg számottevő mértékben, valamint a kívánt hidroxil és epoxid láncvégek 

képződtek a láncvégmódosítások során. Ez alapján kijelenthető, hogy elsőként állítottam 

elő kvantitatív eljárással hidroxil- és epoxid-telekelikus PSt-okat, melyek feltételezhetően 

alkalmasak lehetnek akár további végcsoportmódosítások révén új makromolekulák 

előállítására, vagy akár poliuretánok és epoxigyanták alapanyagaként azok fizikai 

tulajdonságainak változtatására.  

3. Igazoltam, hogy a ftálimid/ftálimid-kálium mint iniciátorrendszer sikeresen alkalmazható 

glicidol élő anionos gyűrűfelnyílásos multielágazásos polimerizációjában. UV-látható és 

1H-NMR spektroszkópiával, valamint VPO-val bizonyítottam, hogy az alkalmazott 

iniciátor kvantitatív módon beépül a polimerbe úgy, hogy minden makromolekula jól 

definiáltan egy ftálimid funkciós csoportot tartalmaz. 13C-NMR spektroszkópiás 
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módszerrel közvetlen és GPC mérések által közvetett módszerrel bizonyítottam, hogy a 

kívánt szerkezetű és nagy elágazottsági fokú polimerek képződtek. Továbbá a kapott 

eredmények alapján megállapítottam, hogy a reakció során alkalmazott 

monomer/iniciátor aránnyal egyszerűen szabályozható a polimer átlag molekulatömege, 

szűk molekulatömeg-eloszlású termék képződése mellett. Feltételezhető, hogy a 

kidolgozott iniciátorrendszer felhasználható további epoxidok és ciklikus monomerek 

polimerizációjára, így új ftálimid-terminális polimerek előállítására nyílik lehetőség. 

4. Sikeresen igazoltam, hogy a ftálimid-monofunkciós HbPG terminális funkciós csoportja 

hidrazinolízissel kvantitatív módon amincsoporttá alakítható. Az így nyert amin-

csoportot amid-kötés kialakításával sikeresen módosítottam, melynek eredményeként 

elsőként állítottam elő karboxil-, maleimid- és klóracetamid-monofunkciós HbPG-ket. 

Ezek a konjugációs reakciókban releváns funkciós csoportok amid- vagy tioéter-kötés 

kialakításával közvetlenül kapcsolhatók felületekhez vagy (bioaktív) molekulákhoz, 

például hatóanyagokhoz, jelzőmolekulákhoz esetlegesen növelve azok vízoldhatóságát, 

stabilitását és biokompatibilitását. 

5. Dodecil- (C12) és oktadecil- (C18) alkoholok közvetlen alkalmazásával sikeresen 

állítottam elő alkil-monofunkciós HbPG-ket. A GPC és 1H-NMR spektroszkópiás 

analízisek eredményei alapján megállapítottam, hogy az általam kidolgozott eljárással, 

azaz a monomer beadagolási sebességének többlépcsős változtatásával a kívánt 

szerkezetű polimerek állíthatók elő. Bizonyítottam továbbá, hogy ezek a makromolekulák 

amfifil karakterűek, vizes oldatban felületaktív viselkedést mutatnak, és kritikus 

micellaképződési koncentrációval (cmc) rendelkeznek. A kapott eredmények igazolták, 

hogy az alkillánc hosszával és a makromolekula összetételével a felületaktív viselkedésük 

befolyásolható. QCM mérésekkel igazoltam továbbá, hogy az előállított alkil-HbPG és 

marhaszérum albumin (BSA) között nem lép fel nemspecifikus fehérjeadszorpció, így 

feltételezhető, hogy ezek a HbPG-k biológiai rendszerekben is alkalmazhatóak lesznek. 

6. Kísérleteim során elsőként vizsgáltam amfifil karakterű HbPG alkalmazását 

poli(tejsav-ko-glikolsav) (PLGA) nanorészecskék stabilizálására. Zéta-potenciál 

méréssel igazoltam, hogy a nanorészecskék felületét hidratált HbPG réteg borítja. Az 

AFM és a DLS eredmények bizonyították, hogy az előállított alkil-HbPG-vel stabilizált 

PLGA nanorészecskék körülbelül 100 nm-es átmérőjűek és szűk eloszlásúak. Igazoltam 

továbbá, hogy az alkil-HbPG mint felületi stabilizátor nagymértékben megnöveli a PLGA 

nanorészecskék aggregációs stabilitását. Külön kiemelném a C18-HbPG-t, mely még kis 
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koncentrációban alkalmazva és extrém magas sókoncentráció (2 M) esetén is 

megakadályozta a PLGA nanorészecskék koagulációját. A sikeresen előállított 

karboxifluoreszcein fluoreszcens festékkel módosított C18-HbPG segítségével sikeresen 

demonstráltam, hogy az alkil-HbPG hidroxilcsoportjai akár célbajuttató, akár 

jelzőmolekulákkal is módosíthatók, mellyel funkciós felületű irányított 

hatóanyaghordozó nanorendszerek nyerhetőek. 

7. Három különböző molekulatömegű HbPG-t szintetizáltam pentaeritritol iniciátorral, 

melyeket sikeresen módosítottam egy karboxil-funkciós BHT analóggal. Igazoltam, hogy 

az alkalmazott észterezési reakcióval magas antioxidánstartalom érhető el, valamint 

bizonyítottam, hogy a kapott termékek termikusan stabilak az általánosan alkalmazott 

műanyagfeldolgozási hőmérsékleteken. Megállapítottam, hogy a HbPG-alapú 

makroantioxidánsok széles összetétel tartományban gátolják a hidrogén-klorid 

termooxidatív eliminációját és megakadályozzák a PVC láncok szakadását, azonban a 

hatékonyság a molekulatömegük növekedésével kis mértékben csökken. Eredményeim 

igazolták, hogy az általam előállított makromolekuláris stabilizátor hatékonysága kis 

mértékben elmarad az iparban általánosan alkalmazott kismolekulás BHT analóghoz 

képest, azonban a PVC fóliákból történő kioldódási vizsgálatok igazolták, hogy a HbPG-

alapú makrostabilizátor kimosódása mind hexánban, mind vízben csupán a harmada a 

kismolekulás adalékanyag veszteségének. Ezért kijelenthető, hogy az általam kifejlesztett 

HbPG-alapú makrostabilizátor PVC-ben történő alkalmazása környezeti szempontból 

kiemelkedően előnyösnek tekinthető. 
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