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Rövidítések jegyzéke 

9-BBN:  9-borabiciklo[3.3.1]nonán 

AFM:  atomi erő mikroszkópia 

Amin:  molekuláris határfelületi helyigény 

AoxAc:  3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionsav  

ATMS:  allil-trimetil-szilán 

ATR-FTIR: gyengített teljes reflexiós Furier transzformációs infravörös (spektroszkópia) 

ATRP:  atomátadásos gyökös polimerizáció (atom transfer radical polymerization) 

BHT:   2,6-di-terc-butil-4-metilfenol (butil-hidroxi-toluol) 

BSA:   marha szérum albumin 

BTF:   benzotrifluorid 

C%:   monomer konverzió 

CDCl3:  deuterált kloroform 

CF:  5(6)-karboxifluoreszcein 

cac:  kritikus aggregációs koncentráció 

cmc:  kritikus micellaképződési koncentráció 

Ð:  részecskeméret-eloszlás 

DB:   elágzottsági fok 

DBT:   dibróm-toluol 

DCC:   diciklohexil-karbodiimid 

DCM:  diklórmetán 

DLS:   dinamikus fényszóródásmérés 

DMAP:  4-dimetilamino-piridin 

DMF:  N,N-dimetil-formamid 

DMSO-d6:  deuterált dimetil-szulfoxid 

DPn:   számátlag polimerizációfok 

DSC:   differenciális pásztázó kalorimetria 

ESI-MS:  elektroporlasztásos ionizációs tömegspektrometria (electrospray ionization 

mass spectrometry) 

Et2O:  dietil-éter 

EtOH:  etanol 

F:   iniciátorhatékonyság 

Fn:   számszerinti átlagos láncvégfunkcionalitás 
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GPC:   gélpermeációs kromatográfia 

HbPG:  hiperelágazásos poliglicidol (hyperbranched polyglicidol, hyperbranched 

poliglycerol) 

HMBC:  Heteronuclear Multiple Bond Correlation (NMR spektroszkópia) 

HSQC:  Heteronuclear Single-Quantum Correlation (NMR spektroszkópia) 

I:   iniciátor 

M:   monomer 

mCPBA:  3-klórperbenzoesav 

MeOH:  metanol 

Mn:   számszerinti átlag molekulatömeg 

MW:   tömeg szerinti átlag molekulatömeg 

NHS:   N-hidroxi-szukcinimid 

NMP:  stabil gyökös polimerizáció (nitroxide-mediated polymerization) 

NMR:  mágneses magrezonancia (spektroszkópia) 

NP:  nanorészecske (nanoparticle) 

OIT:  oxidációs indukciós idő 

PDI:   polidiszperzitás index 

PEG:   poli(etilén-glikol) 

PhthIm:  ftálimid (reagens és funkciós csoport) 

PLGA:  poli(D,L-tejsav-ko-glikolsav) 

PMDETA:  N,N,N′,N′′,N′′-pentametil-dietiléntriamint 

PSt:   polisztirol 

PVC:   poli(vinil-klorid) 

QCM:  kvarckristály mikromérleggel 

QLCCP:  kváziélő karbokationos polimerizáció (quasiliving carbocationic 

polymerization) 

RAFT:  reverzibilis addíciós-fragmentációs láncátadásos gyökös polimerizáció 

(reversible addition-fragmentation chain transfer polymerization) 

ROMBP:  anionos gyűrűfelnyílásos multielágazásos polimerizáció (ring-opening 

multibranching polymerization) 

SD:  standard deviáció 

St:   sztirol 

TCB:   1,2,4-triklórbenzol 

Tg:   üvegesedési hőmérséklet 



7 

TGA:   termogravimetriás analízis 

THF:   tetrahidrofurán 

THF-d8:  deuterált tetrahidrofurán 

UV-Vis:  UV-látható (spektroszkópia) 

VC:  vinil-klorid 

VPO:   gőznyomás ozmometria 

zTOCSY:  zero quantum suppressed total correlation spectroscopy (NMR 

spektroszkópia) 

:  felületi többletkoncentráció 

:  felületi feszültség  
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1. Bevezetés 

A polimer kémia fejlődése és a műanyagok gyártása, valamint felhasználása 

napjainkra soha nem látott méreteket öltött. A szintetikus polimerek előállítása az 1950-es 

évektől több mint kétszázszorosára nőtt, ami 2014-re meghaladta az évi 310 millió tonnát [1]. 

Ennek az alapját elsősorban a korszerű, szabályozható eljárások és a kutatás-fejlesztés 

rohamos fejlődése szolgáltatták. Már a polimer kémiai kutatások kezdeteinél is olyan 

eljárások kidolgozására törekedtek a kutatók, melyekkel előre tervezhető tulajdonságú 

polimerek előállítására nyílik lehetőség. Hamar felismerték, hogy a polimereket felépítő 

ismétlődő egységek, a monomerek anyagi minősége és a polimer molekulatömege mellett a 

polimer szerkezete is jelentősen befolyásolja a makromolekula fizikai és kémiai 

tulajdonságait, amely lehetővé tette és teszi széleskörű felhasználásukat. A legfontosabb 

polimer szerkezeteket az 1. ábra mutatja be. 

 
1. ábra: A fő polimer szerkezetek: lineáris (A), ojtásos (B), fésűs (C),  

hiperelágazásos (D), csillag (E), dendrimer (F) 
 

Látható, hogy a legegyszerűbb szerkezeti típus a lineáris polimer, melyre 

statisztikusan elrendeződő, különböző hosszúságú oldalláncokat kapcsolva ojtásos, míg 

azonos távolságra és közel azonos hosszúságú oldalláncokat kapcsolva fésűs struktúrát 

kapunk. Ezen polimerek szerkezetében jól megfigyelhető a polimer főlánc. A 

csillagpolimereket egy központi magból kiinduló láncok alkotják. Ha a láncszegmenshez 

további oldalláncok kapcsolódnak, hiperelágazásos polimerekhez jutunk, melyben már nem 

azonosítható egyértelműen a polimer főlánca. Abban az esetben, ha az elágazások 

szabályosan ismétlődve alakulnak ki, dendritikus szerkezetet, azaz dendrimereket kapunk.  

A makromolekula szerkezete mellett a polimeren elhelyezkedő funkciós csoportoknak 

is jelentős szerepe van a tulajdonságok kialakításában. A funkciós csoportok jellemzően a 

polimer fő láncától (gerincétől) eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek, mely lehetővé teszi 

ezen anyagok speciális területen történő alkalmazását is [2-4]. Ugyanis ezek tovább 

alakíthatók az adott felhasználásoknak megfelelően, illetve a molekulán belül megjelenő 



9 

heterogenitás például jelentősen befolyásolhatja a makromolekula termikus tulajdonságait, 

stabilitását. Továbbá a funkciós csoportok a makromolekulán belül a szegmensek között 

polaritásbeli különbséget is okozhatnak, mely asszociációhoz vagy fázisszeparációhoz 

vezethet, így akár önszerveződő rendszerek, szupramolekuláris struktúrák is kialakulhatnak 

[5]. Ezért jelentősen megnövekedett az igény olyan eljárások kidolgozására, mellyel a 

polimerek szerkezete és funkcionalitása együttesen befolyásolható, illetve azon módszerek 

feltérképezésére, amelyekkel új funkciós csoportok alakíthatók ki a makromolekulákon [6]. 

Ezt mi sem tükrözi jobban, mint hogy az Elsevier kiadásában külön folyóirat foglalkozik a 

tématerülettel Reactive and Functional Polymers címmel. 

Doktori munkám során olyan eljárások kidolgozásával foglalkoztam, melyekkel jól 

definiált szerkezetű és funkcionalitású makromolekulák állíthatók elő. A polisztirol az ötödik 

legnagyobb mennyiségben gyártott polimer. Előnyös tulajdonságai miatt széles körben 

alkalmazzák csomagolófóliák, étkezési eszközök és poharak, hőszigetelések gyártására, 

valamint orvosi és gyógyászati műszerek alkatrészeiként. Jelentőségének ellenére nem 

található olyan eljárás a szakirodalomban, mellyel jól definiáltan allil, hidroxil, illetve epoxid 

funkciós csoport alakítható ki a polisztirol lánc mindkét terminális helyzetében. Ezért jelen 

értekezés egyik részében ezen funkciós csoportokkal rendelkező polisztirol előállítására 

irányuló kutatási eredményeimet mutatom be.  

Kutatásaim másik fókuszpontjában egy elágazó szerkezetű biokompatibilis 

makromolekula, a hiperelágazásos poliglicidol áll. Elágazó polimerek esetében jól definiáltan 

egy funkciós csoport kialakítása mindig kihívást jelentett a kutatóknak. A monofunkciós 

poliglicidol előnyös tulajdonságai révén számos területen alkalmazható lehet, a funkciós 

csoporton keresztül kapcsolva növelheti katalizátorok, terápiás hatóanyagok, 

diagnosztikumok oldhatóságát és/vagy felületek biokompatibilitását. Ezért munkám során egy 

egyszerű, korábban nem alkalmazott iniciátorrendszer, a ftálimid/ftálimid kálium 

alkalmazhatóságát vizsgáltam monofunkciós hiperelágazásos poliglicidol előállítására, 

valamint bemutatom annak kvantitatív végcsoportmódosítási lehetőségeit. Ezen kívül 

vizsgáltam alkil-monofunkciós HbPG előállítását és nanorészecskék stabilizálására történő 

felhasználását is. 

Munkám harmadik részében egy jelentős környezeti problémának, a műanyagokban 

alkalmazott kismolekulás stabilizátorok kimosódásának egyik lehetséges megoldását, a 

makromolekuláris stabilizátorok előállítását vizsgáltam. Ezen részben ismertetem egy HbPG 

alapú fenolos makromolekuláris antioxidáns szintézisét és alkalmazhatóságát PVC 

termooxidatív stabilizálására.  



10 

2. Irodalmi áttekintés 

 

2.1. Funkciós polimerek 

Funkciós polimereknek nevezzük az olyan makromolekulákat, melyek reaktív, 

specifikus kémiai csoportokat hordoznak a polimer láncon, tehát ezek a funkciós csoportok 

fizikai, kémiai tulajdonsága, reaktivitása eltér a polimer (fő)láncától, mind gerincétől, mind 

oldalcsoportjaitól [7]. Ezek a reaktív csoportok a polimer láncok különféle részein 

foglalhatnak helyet, és változatos módszerekkel építhetők be a makromolekulába. A funkciós 

polimerek és a funkciós csoportok elhelyezkedésének leggyakoribb típusait a 2. ábra mutatja 

be. 

 
2. ábra: Funkciós csoportok elhelyezkedése különféle polimer szerkezetek esetén 

 

Lineáris polimerek esetén funkciós csoportok helyezhetők el a láncvégen és a lánc 

mentén is: Emellett a lánchoz kapcsolódó, ojtásos szerkezetek is ismertek. Elágazó szerkezetű 

polimerek további lehetőségeket nyújtanak funkciós polimerek előállítására, hiszen esetükben 

multifunkciós struktúrák is kialakíthatók [5]. Az egy láncra eső funkciós csoportok átlagos 

számát funkcionalitásként definiáljuk, mely alapján megkülönböztethetünk mono-, bi-, tri- 

stb. és multifunkciós polimereket.  

Lineáris polimereknél beszélhetünk mono- illetve bifunkciós makromolekulákról, attól 

függően, hogy egy vagy kettő reaktív terminális csoporttal rendelkeznek. Utóbbiakat 

telekelikus polimernek nevezik, mely kifejezés először az 1960-as években jelent meg [8]. 

Amennyiben a két láncvégi csoport azonos, homotelekelikus, ellenkező esetben pedig 

heterotelekelikus makromolekulákról beszélhetünk. 

Napjainkban a funkciós polimerekkel foglalkozó kutatások főként a lineáris láncvég-

funkcionalizált és az elágazó multifunkciós polimerek előállítására fókuszálnak. Ugyanakkor 

számos kutatás irányul olyan funkcionalizálási lépések kidolgozására, melyek a 

polimerizációt követően, annak reakcióközegében közvetlen módon elvégezhetők, a 

köztitermékek tisztításának kihagyásával.  
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Funkciós polimerek előállítására alapvetően kétféle eljárás különböztethető meg. 

Lehetőség van a funkciós csoportok kialakítására a polimerizáció során, illetve a 

polimerizációt követően. A polimerizáció után végzett módosításokat úgynevezett 

posztmodifikációs reakcióknak/eljárásoknak nevezzük. A posztmodifikációs reakciók 

legfontosabb követelménye, hogy a polimer fő láncában ne okozzanak szerkezeti változást, 

azaz láncszakadást vagy összekapcsolódást, amely az átlag molekulatömeg és a 

polidiszperzitás jelentős megváltozását eredményezhetné. Mindkét megközelítés azonban 

egyaránt megköveteli olyan polimerizációs reakció alkalmazását, mellyel szabályozott számú 

funkciós csoportot tartalmazó és jól definiált szerkezetű, molekulatömegű és szűk 

molekulatömeg-eloszlású polimer képződik. Ezért leggyakrabban úgynevezett élő 

polimerizációs eljárásokat alkalmaznak [9], melyek megfelelnek ezeknek a 

követelményeknek. Az élő polimerizációt a következő fejezetben részletesen ismertetem.  

 

2.2. Élő polimerizáció 

A polimerek láncpolimerizációs illetve lépcsős polimerizációs reakciókkal állíthatók 

elő. Az addíciós mechanizmussal lejátszódó láncpolimerizációs reakciók négy párhuzamos 

részfolyamatból épülnek fel, melyek az iniciálás, láncnövekedés (propagáció), láncátadás és a 

lánczáródás (az utolsó kettő folyamatot összefoglalóan láncletörő lépéseknek nevezzük). 

Mivel ezek a reakciók egyidejűleg játszódnak le, ezért csak korlátozottak a lehetőségek az 

átlag molekulatömeg valamint a lánc szerkezetének a befolyásolására, valamint az ilyen 

poliaddíciós reakciók termékei széles molekulatömeg-eloszlással rendelkeznek. 

Azokat a polimerizációs reakciókat, amelyek során csak iniciálás és láncnövekedés 

játszódik le, azaz nem következik be lánczáródás és/vagy láncátadás, ideális élő 

polimerizációnak nevezzük [10]. Ennek modellje a 3. ábrán látható, ahol I az iniciátort, M a 

monomert és kp a láncnövekedés sebességi állandóját, valamint a * a monomerrel reagálni 

képes, azaz élőnek nevezett láncvéget jelöli. 

 
3. ábra: Az ideális élő polimerizáció modellje 
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Az ideális élő polimerizáció során tehát nem mennek végbe láncletörő lépések. Abban 

az esetben, ha az iniciálás sebessége nagyobb, mint a láncnövekedésé, a polimer számátlag 

polimerizáció foka (DPn) csak a monomer és az iniciátor kiindulási koncentrációjának ([M]0 

és [I]0) arányától és a konverziótól (C) függ az alábbi összefüggés szerint: 

𝐷𝑃𝑛 = 𝐶 ∙
[𝑀]0

[𝐼]0
       (1) 

Ebben az esetben, azaz ha az iniciálás sebessége nagyobb, mint a láncnövekedés 

sebessége, vagyis a növekvő láncvégkoncentráció minden időpillanatban egyenlő az iniciátor 

koncentrációjával, akkor szűk molekulatömeg-eloszlású polimert kapunk, mely Poisson 

eloszlással írható le. Ekkor a polidiszperzitás index (PDI = Mw/Mn) a következő kifejezéssel 

adható meg: 

𝑃𝐷𝐼 =
𝑀𝑤

𝑀𝑛
= 1 +

1

𝐷𝑃𝑛
      (2) 

ahol Mw és Mn a polimer tömegszerinti átlag és a számszerinti átlag molekulatömege. Az 

ideális élő polimerizációs eljárások igazi előnye, hogy a polimer szerkezete szabályozható, 

ugyanis csak egy reagáló species van jelen a polimerizációs rendszerben, a reaktív láncvég, 

amely a polimerizációs reakció befejeztével is aktív marad. Így lehetőség nyílik 

funkcionalizálásra, kopolimerek és elágazott szerkezetű polimerek előállítására. Azonban 

Bizonyítottan azonban, eddig egyetlen polimerizációs folyamat, a sztirol kis hőmérsékleten és 

poláros közegben végzett anionos polimerizációja sorolható az ideális élő polimerizációs 

reakciók sorába [11,12]. 

Az ideális élő polimerizációnál sokkal gyakoribb az úgynevezett kváziélő 

polimerizáció, mely rendelkezik az élő polimerizáció minden előnyével és többféle 

mechanizmussal is megvalósítható. A kváziélő polimerizációs folyamatokban (4. ábra) a 

növekvő (élő) és a növekedésre képtelen (nem élő) polimer láncok egyensúlyban vannak, és 

irreverzibilis láncletörő lépések nem játszódnak le a polimerizáció során.  

 

4. ábra: A kváziélő polimerizáció modellje 

 



13 

A kváziélő polimerizáció kinetikája a láncnövekedésnél nagyobb iniciálási sebesség 

esetén az alábbiak szerint tárgyalható. A polimerizáció sebessége (Rp) a 3. egyenlettel írható 

le: 

𝑅𝑝 = 𝑘𝑝 ∙ [𝑃∗] ∙ [𝑀]      (3) 

ahol kp a láncnövekedés sebességi együtthatója, [P*] a növekvő lánc, [M] pedig a monomer 

koncentrációja. Az előbbiek aktuális mennyisége az ilyen típusú polimerizációs reakciókban 

általában igen kicsi és pontosan nem ismert. Így ha a növekvő és a monomerrel reagálni nem 

képes, úgynevezett alvó láncok közti egyensúlyt (kváziélő egyensúly) és annak egyensúlyi 

állandóját is figyelembe vesszük, akkor a láncnövekedés sebessége: 

𝑅𝑝 = 𝑘𝑝 ∙ [𝑁𝑝] ∙
[𝑀]

1+𝐾
= 𝑘𝑝 ∙ [𝐼]0 ∙

[𝑀]

1+𝐾
   (4) 

ahol [Np] a polimer molekulák teljes koncentrációja (mely megegyezik az iniciátor 

koncentrációjával; [I]0), K pedig az egyensúlyi állandó. A 4. egyenletben szereplő állandók 

(kp és K) az 5. egyenlet szerint kifejezhetők kp
A -val, amely a láncnövekedés látszólagos 

sebességi állandóját adja meg: 

𝑘𝑝
𝐴 =

𝑘𝑝

1+𝐾
         (5) 

Ezek alapján a polimerizáció sebessége a 6. egyenlettel adható meg. 

𝑅𝑝 = 𝑘𝑝
𝐴 ∙ [𝐼]0 ∙ [𝑀]      (6) 

Ezek alapján kijelenthető, hogy az ideális élő polimerizáció a kváziélő polimerizáció 

alesetének tekinthető, ugyanis kp=kp
A, ha K = 0, vagyis ha nem áll fenn egyensúly, hanem 

csak iniciálás és láncnövekedés történik. A kváziélő kifejezést 1982-ben használták először 

élő karbokationos polimerizációs folyamatok leírásánál [13,14]. Fontos azonban megjegyezni, 

hogy a szakirodalom sajnos nem alkalmaz egységes terminológiát az ilyen, reverzibilis 

láncletörő lépéseket tartalmazó polimerizációs folyamatokra. A kváziélő megfogalmazás 

mellett találkozhatunk a pszeudo-élő, az idézőjelesen ”élő”, szabályozott élő, valamint a 

szabályozott (az élő elhagyásával) kifejezésekkel is [15,16]. Ezek mindegyike a 

megfogalmazásoktól függetlenül arra a tényre utalnak, hogy az adott polimerizáció során 

reverzibilis láncletörő lépések nem játszódnak le, így a makromolekula molekulatömege és 

szerkezete egyaránt jól tervezhető, azaz kontrollálható a kiindulási monomer/iniciátor arány 

megfelelő megválasztásával. 

 

2.3. Telekelikus polimerek előállítása élő polimerizációval 

Az élő típusú polimerizációk alkalmazásának egyik nagy előnye, hogy az iniciátor 

kvantitatív módon beépül a polimer láncba, így annak megfelelő megválasztásával 
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befolyásolható a terminális pozíció funkcionalitása. Mono- illetve bifunkciós iniciátorról 

beszélünk, amennyiben a molekula egy, illetve kettő láncindításra alkalmas csoporttal 

rendelkezik, azaz a polimer lánc egy vagy két irányba képes növekedni. Abban az esetben, ha 

az iniciátor molekula egy láncindításra alkalmas, és egy a polimerizációban részt nem vevő 

funkciós csoportot tartalmaz, olyan heterotelekelikus makromolekula képződik, melyből az 

egyik terminális csoport a beépült iniciátorból, a másik terminális csoport pedig az adott 

polimerizációra jellemző láncvivő specieszből képződik. Abban az esetben, ha az iniciátor 

molekula bifunkciós, azaz a polimerizáció során az iniciátor molekulából kiindulva két 

irányban növekszik a lánc, akkor a terminális láncvégek megegyeznek, azaz homotelekelikus 

polimerhez juthatunk. Általánosságban elmondható, hogy a legtöbb esetben az élő 

polimerizációval előállított makromolekula láncvége(i) a polimerizációt követően többnyire 

egyszerű módszerekkel módosítható(k). 

Mint említettem, funkciós iniciátor alkalmazásával a kívánt reaktív csoportok már a 

polimerizációban kialakíthatók, mivel ekkor a láncindító molekula már eleve tartalmazza a 

beépíteni kívánt csoportokat. Az irodalomban, számos példa található különféle funkciós 

iniciátorokra, melyek egy adott polimerizációs módszerben alkalmazhatók és 

heterotelekelikus makromolekulát eredményeznek. Így korábban már előállítottak számos 

funkciós csoportot tartalmazó nitroxidot, melyeket sikerrel alkalmaztak stabilgyökös 

polimerizációban (NMP, nitroxide-mediated polymerization) heterotelekelikus polimerek 

előállítására. Ezzel a módszerrel előállítottak hidroxil [17-21] és/vagy karboxil [22], azid, 

amin [21], klorid [23] funkciós telekelikus polimereket. További kutatásokban számos 

szimmetrikus és aszimmetrikus funkciós tritiokarbonát láncátadó ágenst állítottak elő, 

melyekkel reverzibilis addíciós-fragmentációs láncátadásos gyökös polimerizációval 

(reversible addition-fragmentation chain transfer polymerization; RAFT) allil [24], karboxil 

[25-27], hidroxil [25,28] és epoxid [29] terminális polimereket sikerült előállítani. Szeretném 

megjegyezni, hogy az általam is vizsgált allil-telekelikus polisztirol közvetlen előállítására az 

imént említett RAFT az eddig egyetlen kidolgozott módszer a szakirodalom szerint. Ki kell 

viszont emelnem, hogy sok esetben a megfelelő iniciátor, illetve a szükséges RAFT ágens 

kereskedelmi forgalomban nem kapható, és az előállításuk sokszor csak drága, időigényes 

többlépéses reakciókkal megvalósítható, ami igen nagy hátránya ezen módszereknek.  

Napjainkban az egyik legszélesebb körben alkalmazott és vizsgált kváziélő 

polimerizáció az úgynevezett atomátadásos gyökös polimerizáció (atom transfer radical 

polymerization; ATRP), mely ugyancsak lehetőséget ad hetero- és homotelekelikus polimerek 
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előállítására. Az ATRP mechanizmusát és alkalmazását a következő fejezetekben részletesen 

ismertetem.  

Telekelikus polimerek nem csak kváziélő gyökös polimerizációkkal, hanem akár 

kváziélő karbokationos polimerizációval (quasiliving carbocationic polimerization; QLCCP) 

is előállíthatók. Számos mono- és bifunkciós iniciátort és posztmodifikációs módszert 

kidolgoztak már, melyekkel akár hidroxil [30], karboxil [31] illetve egyéb funkciós csoportok 

[32] is kialakíthatók. Az egyik legszélesebb körben alkalmazott, kationos körülmények között 

– akár a QLCCP polimerizációs közegben – a polimerizáció után in situ elvégezhető 

posztmodifikációs reakció a karbokationos allilálás. Ezt a módszert az izobutilén kváziélő 

karbokationos polimerizációja során vizsgálták először [33-35], és igazolták, hogy mono-, bi- 

és akár trifunkciós poliizobutilén esetén is kvantitatív módon alkalmazható terminális allil 

csoportok kialakítására. Az így nyerhető allil funkciós csoport pedig egyszerű reakcióval 

tovább alakítható. Kiemelném a hidroborálást, mellyel alkohol funkciós csoport állítható elő, 

melyből (poli)észterhez vagy akár poliuretánhoz juthatunk [34,36-38]. Az allilcsoportot 

sikeresen epoxidálták [33] valamint ózonolízissel karboxil, illetve aldehid terminális 

csoportokat alakítottak ki [39], emellett hidrogén-halogenid addíciós reakcióval is 

módosították [40]. 

A karbokationos allilálás előnye, hogy amennyiben a savas környezet az ismétlődő 

egységek vagy a polimer főláncában nem okoz szerkezeti változást, úgy tetszőleges 

polimerizációval előállított szekunder halogenidet tartalmazó polimer módosítására is 

alkalmas. Az irodalomban egy példa lelhető fel, melyben klór-monofunkciós polisztirolt 

állítottak elő ATRP-vel, melyet a polimer kinyerését és tisztítását követően karbokationos 

körülmények között alliláltak. Ennek a reakciónak a mechanizmusát mutatja be az 5. ábra.  

 
5. ábra: A karbokationos allilálás mechanizmusa halogén-monofunkciós PSt módosítására 
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Ennek során a Lewis-sav (MtXz) a halogénatom (X) leszakításával egy karbokationt 

generál, mely elektrofil addíció szerint reagál az allil-trimetil-szilánnal (ATMS), melyből az 

allil-funkcionalizált termék a szilícium-halogén vegyület lehasadásával jön létre. Szeretném 

megemlíteni, hogy legjobb ismereteim szerint ezt a reakciót halogén telekelikus polisztirol 

módosítására még nem alkalmazták. 

Ki szeretném emelni, hogy a fent említett példákban a karbokationos allilálást eddig 

csak diklórmetánban (DCM), illetve a QLCCP reakcióközegeként alkalmazott DCM-hexán 

elegyben alkalmazták. Mindazonáltal igazolt, hogy a benzotrifluorid (BTF), mely számos 

közleményben a klórozott oldószerek környezetileg előnyős, nem szennyező, zöld 

alternatívájának tartanak [41-44], előnyösen alkalmazható QLCCP reakcióközegeként [45]. A 

legjobb ismereteim szerint azonban a karbokatinos allilást korábban BTF-ben még nem 

vizsgálták.  

 

2.3.1. A kváziélő atomátadásos gyökös polimerizáció alapjai 

Az atomátadásos gyökös polimerizációt (ATRP) 1995-ben Wang és Matyjaszewski 

publikálták elsőként [46,47]. Azóta a kváziélő ATRP sokoldalúsága és előnyös tulajdonságai 

miatt az egyik leginkább vizsgált és alkalmazott eljárássá vált [48-51]. Az ATRP 

mechanizmusát és részfolyamatait az alábbi reakciósémával az általam is vizsgált sztirol 

példáján mutatom be (6. ábra).  

 
6. ábra: A sztirol kváziélő atomátadásos gyökös polimerizációjának mechanizmusa  

(R-X iniciátor; X halogén; MtXz és MtXz+1 az adott oxidációs állapotban lévő  

fém-halogenid katalizátor) 
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A kváziélő ATRP mechanizmusának alapja egy olyan egyensúlyi folyamat, amelyben 

a monomerrel reagálni, azaz növekedésre képes gyök és a növekedésre nem képes halogén 

láncvég között reverzibilis redoxi reakció zajlik. Ez a kváziélő egyensúly határozza meg a 

polimerizáció sebességét, a növekvő láncok mennyiségét. Amennyiben az egyensúly a 

halogén végű polimer láncok, azaz a gyökképződéssel ellentétes irányba tolódik el, úgy a kis 

pillanatnyi gyökkoncentráció miatt a nemkívánatos irreverzibilis láncletörő lépések, 

elsősorban a gyökös polimerizációban meghatrozó lánczáródás, elhanyagolhatóvá válnak. A 

lánczáródás ugyanis a gyökkoncentráció négyzetével, míg a láncnövekedés azzal egyenesen 

arányos.  A gyökképződés egy alkil-halogenid vegyület és egy átmenetifém-katalizátor 

reverzibilis redoxi reakciójából származik, mely során a szén-halogén kötés homolitikusan 

elhasad, ami reaktív szerves gyököt eredményez, miközben a fématom eggyel magasabb 

oxidációs állapotba kerül. A szerves gyök addíciós reakcióba lép a monomerrel, így megindul 

a polimer láncok növekedése. 

A megfelelő egyensúlyi rendszer beállításához fontos az egyes komponensek és a 

reakciókörülmények optimális megválasztása [52,53]. Az ATRP-vel számos vinil-, illetve 

akrilát-típusú monomer polimerizálható (például sztirol, akrilátok, metakrilátok, akrilnitril, 

akrilamid, vinilkarbazol, vinilpiridin). Az eltérő reaktivitású monomerekhez megfelelő 

tulajdonságú és reaktivitású iniciátort, illetve katalizátorrendszert kell alkalmazni. Elsőként 

tekintsük a katalizátor rendszert. Maga az ATRP katalizátora egy átmenetifém-só, jellemzően 

egy fém-halogenid vegyület, legelterjedtebben a réz-klorid vagyréz-bromid, azonban számos 

más átmenetifémet is alkalmaztak már sikeresen [50]. A katalizátorrendszer másik 

komponense egy komplexképző ligandum, melynek szerepe a fémsó oldódásának növelése, 

illetve aktivitásának beállítása. Ez a ligandum leginkább valamilyen nitrogéntartalmú szerves 

molekula, melynek szerkezete nagymértékben befolyásolja a katalizátorrendszer 

hatékonyságát [54,55]. A legáltalánosabban alkalmazott ligandumok a bipiridil [56], 

tetrametil-etiléndiamin [57], pentametil-dietilén-triamin (PMDETA) [58] és a hexametil-

trietilén-tetramin [59]. Funkciós polimerek szempontjából az egyik leglényegesebb reaktáns 

az iniciátor, melynek megfelelő megválasztásával már a polimerizáció során funkciós csoport 

alakítható ki a makromolekulán. Iniciátorként általánosan használt vegyületek alkil-

halogenidek (bromidok, kloridok), melyek aktivitása főleg annak szerkezetétől, azaz a szén-

halogén kötés erősségétől függ [54,60]. Az ATRP tömb polimerizáció mellett oldószeres 

polimerizációval is megvalósítható, mely során mind a monomer, mind pedig a képződő 

polimer az oldatban marad. Ennek az eljárásnak az előnye, hogy a polimerizációs 

reakcióelegy kisebb viszkozitású, mely a termék feldolgozásánál vagy akár további 
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reakcióknál könnyebben kezelhető, valamint jó hőátadást és a propagáció sebességének 

csökkenését biztosítja. ATRP kivitelezésénél a megfelelő oldószer kiválasztásával 

befolyásolható az egyensúlyi folyamat is [61]. Szeretném megjegyezni, hogy az ATRP-t a 

hagyományos toluol és anizol [62,63] oldószerek mellett sikeresen kivitelezték szakirodalom 

szerint környezetileg előnyösnek tekinthető oldószerben, benzotrifluoridban (BTF) is [64]. 

 

2.3.2. Telekelikus polisztirol előállítása ATRP-vel és posztmodifikációval 

A szakirodalomban számos olyan iniciátorról beszámoltak, melyek alkalmasak 

funkciós csoport bevitelére az iniciátoron keresztül, és melyekkel – a teljesség igénye nélkül – 

akár hidroxil [65-67], karboxil [66], aldehid [68,69], amin [70,71], nitro [72,73], azid [74,38] 

vagy propargil [68] heterotelekelikus polisztirol is előállítható. Az ATRP további előnye, 

hogy lehetőség van kereskedelmi forgalomban elérhető bifunkciós iniciátorok alkalmazására, 

melyekkel bróm-homotelekelikus polisztirol nyerhető [75]. Ez azért jelentős, mert a 

terminális halogénatom – mind homo, mind heterotelekelikus polimer esetén – könnyen 

lecserélhető más funkciós csoportokra például nukleofil szubsztitúcióval. 

Mindazonáltal ki kell emelnem, hogy a polisztirol jelentőségének ellenére, csak kevés 

számú közlemény található az irodalomban, melyek olyan eljárásokat ismertetnek, amivel 

hidroxil-, illetve epoxid-homotelekilkus polisztirol állítható elő. Az egyik megközelítés a 

halogén terminális csoportok nukleofil szubsztitúcióval történő módosítása. Megkísérelték 

merkaptoalkoholok és aminoalkoholok alkalmazását, azonban azt találták, hogy ezen reakciók 

hosszú reakcióidő alkalmazása esetén sem eredményeznek kvantitatív láncvég módosítást 

[76,77]. További lehetőség az allil-alkohol gyökös addíciója az ATRP körülményei között, 

ahol az allil-alkoholt közvetlenül a polimerizáció utolsó lépésében adják a reakcióelegyhez, 

mely során az kis reakciósebességgel reagál az aktív láncvégekkel, valamint a képződő gyök 

irreverzibilisen hidrogén-, vagy halogénatommal reagálva terminálja a reakciót [78,79]. 

Igazolták azonban, hogy a reakció a kis reakciósebesség miatt nem minden esetben vezet 

kvantitatív láncvégmódosításhoz [80]. Az eddigi egyetlen olyan eljárás, mellyel igazoltan 

előállítható OH-telekelikus polisztirol az úgynevezet „click” reakcióként számontartott azid-

alkin cikloaddíciós kapcsolási reakción alapszik, melyben azid-funkciós PSt-t módosítottak 

propargil-alkohollal [81]. A módszer hátránya, hogy a „click” reakcióhoz szükséges funkciós 

csoportot külön funkcionalizálási reakcióban kell kialakítani a makromolekula terminális 

helyzetében. 

Továbbá meg kell említenem azt a fentiektől eltérő jellegű reakciót is, mely 

heterotelekelikus polimer összekapcsolásán alapszik. Az eljárásban 2-hidroxietil-2-



19 

bromoizobutirát iniciátor alkalmazásával -hidroxil-ω-bróm-heterotelekelikus polisztirolt 

állítottak elő ATRP-vel. A feldolgozott termékből az ATRP-vel megegyező körülmények 

között kapcsolási reakcióval, úgynevezett Atom Transfer Radical Coupling reakcióval, a 

gyökös láncvégek rekombinációját kihasználva állítottak elő a hidroxil-telekelikus polimert 

[82]. Meg kell azonban jegyeznem, hogy amennyiben a láncösszekapcsolódás mellett 

diszproporcionálódás is lejátszódik – amely az élő körülmények ellenére kisebb-nagyobb 

mértékben minden esetben megtörténik – monofunkciós polimer láncok is képződnek, ami az 

átlagos funkcionalitás csökkenését eredményezi. 

Hasonlóan kevés számú közlemény található a szakirodalomban epoxid-funkciós 

polisztirol előállítására, melyekben csak allil- [83] és bisz-allil- [84] monofunkciós és 

oldalcsoportban allil funkcionalizált multifunkciós [85] PSt epoxidálását vizsgálták. Legjobb 

ismereteim szerint egyetlen egy publikáció ismertet epoxid-telekelikus PSt előállítási 

módszert [86]. Ebben a reakcióban bisz-ciklohexén funkcionalizált azovegyületet állítottak 

elő és alkalmazták sztirol szabadgyökös polimerizációjának iniciálására, majd ezt követően 

epoxidálással nyerték a kívánt funkciós csoportokat. Mivel azonban a szabad gyökös 

polimerizáció nem élő karakterű, így irreverzibilis láncletörő lépések is lejátszódnak a 

polimerizáció során, tehát ez a reakció nem alkalmas jól definiált szerkezetű és 

funkcionalitású polisztirol előállítására. 

 

2.4. Hiperelágazásos polimerek 

A továbbiakban szeretnék áttérni egy másik makromolekuláris szerkezetre, a 

hiperelágazásos polimerekre. Az ilyen típusú polimerek felépítésükből adódó nagyszámú 

módosítható láncmenti és terminális csoportok miatt kiemelkedő helyet foglalnak el a 

funkciós polimerekkel foglalkozó kutatásokban [87-96]. 

Mintegy öt évtizeddel ezelőtt alakult ki az elágazó polimerek kémiája. Ezek egyik 

fontos csoportját képviselik a dendrimerek, melyek egy centrumból induló, iteratív eljárással 

előállított, szabályosan ismétlődő elágazásokat tartalmazó makromolekulák [97,98]. A velük 

foglalkozó kutatások egyértelműen bizonyították, hogy a dendrimerek globuláris szerkezete 

miatt azok tulajdonságai nagymértékben eltérnek a lineáris analógoktól [99,100], azaz a 

lineáris analógokhoz képest kis oldatviszkozitással és jó elegyedési tulajdonságokkal 

rendelkeznek. Az intenzív kutatások által eredményezett széleskörű lehetséges felhasználási 

területek ellenére a dendrimerek nagymértékben nem terjedhettek el az iparban, mivel 

előállításuk csak bonyolult, többlépéses, drága eljáráson keresztül valósítható meg. Ezt 
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követően indult kutatások olyan polimerek előállítására irányultak, melyek nagyszámú, de 

nem szabályosan ismétlődő elágazást tartalmaztak. Az 1990-es években Kim és Webster 

kifejlesztettek egy egylépcsős eljárást a dendritikus polifenilén szintézisére [101-103], mely 

szerkezetét hiperelágazásosnak nevezték el. A hiperelágazásos polimerek tehát a 

dendrimerektől annyiban különböznek, hogy a molekula struktúrájában a lineáris, azaz nem 

elágazó láncszegmensek is jelen vannak [104]. Ennek következtében a polimerek 

szimmetriája kisebb a dendrimerekénél, viszont a csökkent szimmetria ellenére tulajdonságaik 

jelentős mértékben nem különböznek. Az elágazó szerkezetük következtében olyan előnyős 

tulajdonságokkal rendelkeznek, melyek széleskörű felhasználási lehetőséget biztosítanak 

ezeknek a makromolekuláknak. Molekulatömegükhöz képest kis térfogatúak, aminek 

következtében belső viszkozitásuk igen kicsi a velük azonos molekulatömegű lineáris 

analógokéhoz képest. A kis viszkozitás lehetővé teszi ezen polimerek reológiai szabályozó 

adalékanyagként, valamint oldószermentes (illetve minimális oldószert igénylő) lakkok és 

festékek alapanyagaként történő felhasználását. Ugyancsak megfigyelhető, hogy az 

elágazások számának növelésével a láncvégek száma is nő, melyek elsősorban a molekula 

felszínén helyezkednek el, így a molekula közeggel való kapcsolatát a láncvégi funkciós 

csoportok szabják meg. Mivel a terminális funkciós csoportok minősége egyszerűen 

befolyásolható, így ez a tulajdonság egy sor újabb alkalmazási lehetőséget biztosít. Sikeresen 

állíthatók elő amfifil karakterű dendrimerek és hiperelágazásos polimerek, melyekben a belső 

magot eltérő filicitású külső burok veszi körül, makromolekuláris micellákat hozva létre [105-

108]. Méretük, könnyű funkcionalizálhatóságuk és oldódási tulajdonságuk miatt alkalmasak 

lehetnek heterogén és/vagy homogén katalizátorrendszerekben hordozómolekulaként 

[109,110]. Napjainkban azonban már azon kutatások száma is jelentős, melyekben az 

orvostudomány különböző területein kísérelik meg a sok elágazást tartalmazó polimerek 

alkalmazását. Sikerrel alkalmazzák ezeket a makromolekulákat megnövelt antitest válasz 

kiváltásában [111], a rákkutatásban [112-114], biomolekulák szállításában [114], valamint a 

géntechnológiában is [116,117]. Az elmúlt években több módszert is kifejlesztettek a 

hiperelágazásos polimerek szintézisére. Ezekből az eljárásokból a négy leginkább elterjedt 

eljárást az alábbi alfejezetekben ismertetem. 

 

2.4.1. Hiperelágazásos polimer előállítása ABn típusú monomerek polikondenzációjával 

A polimer kémiai kutatásaiért 1974-ben Nobel-díjat kapott Paul Flory 1953-ban 

fogalmazta meg először a hiperelágazásos polimerek szintézisének elméleti alapjait [118,119]. 

Feltételezése szerint egymással reagálni képes A és B funkciós csoportot tartalmazó ABn 



21 

(n2) multifunkciós monomerből többszörösen elágazó struktúrájú polimer kondenzálható. 

Napjainkra számos hiperelágazásos polimert, például poliétereket [120-122], poliamidokat 

[123-128], polikarbonátokat [129] poli(éter-szulfon)-okat [130] és poliuretánokat [131] 

állítottak elő lépcsős polimrizációval. Ezzel egyidőben megkezdődtek azok a kutatások, 

melyekben a polimer végcsoportjainak módosításával a képződő termék tulajdonságait 

képesek voltak megváltoztatni [132]. 

 

2.4.2. Szekvenciális ojtás 

Az 1990-es évek elején Gauthier és Möller publikálta először az ojtásos polimerizáció 

alkalmazását hiperelágazásos polimerek előállítására [133,134]. Az általuk kifejlesztett eljárás 

során a polimer láncon funkciós csoportokat alakítanak ki, melyek képesek új polimer láncok 

kialakulását iniciálni vagy más funkciós polimerek aktív csoportjaival reagálni, és így további 

elágazások, úgynevezett „generációk” hozhatók létre. Ezzel a módszerrel előre tervezhető a 

keletkező polimer struktúrája, továbbá előnye, hogy a keletkező polimer molekulatömeg-

eloszlása közel olyan szűk, mint a polimert felépítő egyes generációké. Az eljárás hátránya, 

hogy a generációk csak külön lépésekben ojthatók a makromolekulára, és minden lépést 

követően a termék tisztítása szükséges, ami költségessé és időigényessé teszi az eljárást. 

 

2.4.3. Polimerek önojtásos reakciója 

Az eljárás lényege, hogy a lineáris polimer láncok terminális csoportjai katalizátor 

jelenlétében az analóg makromolekuláris láncok láncmenti funkciós csoportjaival közvetlenül 

a polimerizáció során reakcióba lépnek, így elágazási pontot hoznak létre. Ez a módszer tehát 

abban az esetben alkalmazható hiperelágazásos polimerek előállítására, ha a láncmenti 

funkciós csoportok már a polimerizáció során beépülnek a polimerbe [135]. Például ATRP-

vel [136,137] vagy QLCCP-vel [138] előállított halogén-terminális polisztirol (PSt-X, X= Cl 

vagy Br) láncvégén reaktív karbokation alakul ki Lewis-sav jelenlétében, mely képes a 

láncmenti fenilgyűrűk Friedel-Crafts alkilezésére. Ezt az alkilezési reakciót a 7. ábra 

szemlélteti. Az alkilezési lépés ismétlődése pedig nagy molekulatömegű hiperelágazásos 

polimer képződését eredményezi.  

 
7. ábra: A polisztirol karbokationos Friedel-Crafts önalkilezési reakciójának sémája 
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Emellett azonban lejátszódhat olyan mellékreakció is, mely során a láncvégi kation a 

saját láncán elhelyezkedő fenilcsoportot alkilezi. Ha ez közvetlenül az első fenilcsoporton 

játszódik le, indanil szerkezet, ha távolabbi fenilcsoporton, akkor ciklikus termék képződik. 

Ezek a reakciók csökkentik az alkilezésre képes láncvégek számát, de nem eredményezik a 

makromolekulák összekapcsolódását. Mindazonáltal ezt a módszert sikerrel alkalmazták 

hiperelágazásos poliizobutilén előállítására izobutilén és sztirol karbokationos 

kopolimerizációja esetén [139]. Ehelyütt – a későbbiekben ismertetett saját munkám 

vonatkozásában is – ki kell emelnem, hogy ezen reakció miatt a sztirol karbokationos 

polimerizációja és azt követő in situ allilálás polisztirol esetén nem alkalmazható, mivel az 

elágazások képződése miatt ez a módszer nem eredményez lineáris szerkezetű és kvantitatív 

funkcionalitású polimert. 

 

2.4.4. Inimer módszer 

A hiperelágazásos polimerek előállítására alkalmazott eljárás, az úgynevezett inimer 

(iniciátor + monomer) módszer, melyet Fréchet és munkatársai dolgoztak ki [140]. Az 

inimerek olyan molekulák, melyek iniciálásra és láncnövekedésre egyaránt alkalmas 

csoportokat tartalmaznak. Az általuk kidolgozott inimer egyik eleme egy vinilcsoport (A), 

míg a másik egy a vinilcsoport polimerizciójára képes funkciós csoport (B*; 1-klóretil-fenil-

csoport) volt, amely iniciálta a polimer lánc növekedését. Ennek a polimerizációs eljárásnak a 

mechanizmusát a 8. ábrán mutatom be. 

 
8. ábra: Az inimer módszer sémája 

 

Ezen eljárás során több probléma is felmerülhet, mint a kis molekulatömegű 

(közti)termékek ciklizációja, ami a funkcionalitás csökkenését eredményezi, valamint olyan 

mellékreakció is lejátszódhat, mely során a kis molekulatömegű polimerek összekap-

csolódnak, ami a molekulatömeg-eloszlás nagymértékű kiszélesedését eredményezi. Az újabb 
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kutatások azonban igazolták, hogy az AB2-típusú inimerek alkalmazása során az említett 

problémák kisebb mértékben állnak fönt, és kompaktabb struktúrájú hiperelágazásos 

polimerek állíthatók elő a felhasználásukkal mint AB2 típusú monomerek lépcsős 

polimerizációjával [141-147]. Az inimer módszer előnye, hogy a polimerizáció az inimer 

funkciós csoportjainak jellegétől függően gyakorlatilag az összes ismert láncpolimerizációs 

eljárással kivitelezhető, így kationos [141], anionos [142], gyökös [143,144], csoportátadásos 

[145] és gyűrűfelnyílásos [110] polimerizáción alapuló inimer eljárást is kidolgoztak már. 

 

2.4.5. Hiperelágazásos poligliclidol 

A glicidol (oxiranil-metanol) egy olyan szerves molekula, amely kétféle funkciós 

csoportot, egy epoxid és egy hidroxilcsoportot tartalmaz. Mind kationos, mind anionos 

mechanizmusú addíció során az oxirángyűrű felnyílásával két hidroxilcsoport képződik, ezért 

AB2-típusú inimernek tekinthető, melynek polimerizációja során egy lépésben számos 

hidroxil végcsoporttal rendelkező, elágazó poliéter, a hiperelágazásos poliglicidol (HbPG) 

képződik (9. ábra). 

 
9. ábra: A hiperelágazásos poliglicidol szerkezete  

 

A HbPG tehát egy olyan poliéter poliol, amelyben véletlenszerűen helyezkednek el 

hidroxilcsoportok a láncok mentén, valamint további primer és szekunder hidroxilcsoportok 

vannak a láncok végén, így a HbPG a gyógyászatban széles körben alkalmazott lineáris 

poli(etilénglikol) (PEG) elágazó szerkezetű analógjának is tekinthető. Szerkezetéből adódóan 

kimagasló vízoldhatósággal (400 g/L) rendelkezik [148-150]. Többféle biológiai és 

gyógyászati alkalmazási lehetőség szempontjából is vizsgálták a kis és nagy molekulatömegű 

HbPG-t [149,151-155]. Haag és kutatócsoportja bizonyította, hogy a makromolekula nem 

csak fehérjerezisztens, de a hőmérséklet-változásra és oxidációra is kevésbé érzékeny, mint a 
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PEG, melyet napjainkban számos gyógyászati területen, termékben alkalmaznak [156,157]. 

Mindemellett igazolták, hogy a HbPG nem toxikus, nem vált ki immunválaszt és 

vérkompatibilis, azaz bizonyítottan biokompatibilis polimer [158-161]. Így már napjainkban 

is számos olyan közlemény olvasható, melyekben a HbPG-t különböző területeken a PEG 

kiváltására, helyettesítésére ajánlják [158,162,163]. 

A HbPG az egyik első olyan hiperelágazásos szerkezetű polimer, amelyet előre 

tervezett molekulatömeggel, magas elágazottsági fokkal és alacsony polidiszperzitással lehet 

előállítani. Az 1960-as évek óta többféle katalizátor felhasználásával is megkísérelték a 

glicidolt lineáris termék reményében polimerizálni, de azt kapták, hogy minden esetben 

elágazások keletkeztek, melyet nem kívánt „mellékreakcióknak” tekintettek [164] Ezt 

követően 1994-ben a Dworak által vezetett kutatócsoport a glicidol kationos gyűrűfelnyílásos 

polimerizációjáról megállapította, hogy a reakció során két láncnövekedési folyamat mehet 

végbe, melyek mechanizmusai eltérnek, így megkülönböztettek aktív láncvég (10.A ábra) és 

aktivált monomer (10.B ábra) mechanizmust [165,166]. Az aktív láncvég mechanizmus 

szerint a polimerizáció során az iniciáló lépésben keletkező tercier oxóniumion aktív helyét 

támadja meg a nukleofil monomer, az oxirán-gyűrű felnyílik, és az új monomer 

kapcsolódásával bekövetkező töltés-átrendeződés hatására újabb oxóniumion alakul ki, mely 

a láncnövekedés során további monomerekhez kapcsolódik. Jól látható, hogy ezen 

mechanizmus szerint csak primer hidroxilcsoportok képződnek. 

 
10. ábra: Az aktív láncvég (A) és aktivált monomer (B) mechanizmus glicidol kationos 

polimerizációjában 

 

A másik láncnövekedési folyamat az úgynevezett aktivált monomer mechanizmus 

szerint megy végbe, mely során a polimer lánc szabad hidroxilcsoportja támadja a protonált 

monomert. Attól függően, hogy ez a támadás az oxirán-gyűrű melyik pozíciójában megy 
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végbe, kétféle termék, primer és szekunder hidroxilcsoportokat tartalmazó monomer egység 

képződhet a láncnövekedés során, melyeken további láncnövekedés mehet végbe, ami a 

hiperelágazásos szerkezet kialakulását okozhatja. A vizsgálatok végül azt bizonyították, hogy 

a polimerizáció alatt mind a két folyamat lejátszódik, így elágazó szerkezetű polimer 

képződik. A glicidol kationos polimerizációjával azonban csak kisebb molekulatömegű 

(4000-6000 g/mol) és széles molekulatömeg-eloszlású polimer állítható elő, mivel a 

ciklizációs mellékreakciók nem küszöbölhetők ki a reakció során. 

1999-ben a Holger Frey vezette kutatócsoportban dolgozták ki azt az eljárást, melyben 

a glicidol anionos gyűrűfelnyílásos polimerizációjával jól szabályozott molekulatömegű, szűk 

molekulatömeg-eloszlású HbPG állítható elő [167]. A módszert gyűrűfelnyílásos 

multielágazásos polimerizációnak (ring-opening multibranching polymerization, ROMBP) 

nevezték el, melynek lépéseit és mechanizmusát a 11. ábra mutatja be. 

 

 
11. ábra: A glicidol anionos gyűrűfelnyílásos polimerizációjának a mechanizmusa 

 

A polimerizáció iniciátoraként 1,1,1-tri(hidroximetil)propánt alkalmaztak, amelyet 

kálium-metoxiddal részlegesen deprotonáltak (10 mol%), mely során az iniciátorból a 

láncnövekedés indítására képes anion képződik. Az ezt követő láncnövekedési lépésekben az 

alkoholát anion nukleofil támadást hajt végre a monomeren, amelynek következtében az 

oxirán-gyűrű felnyílik. A polimer végi alkoholát mindig a monomer epoxicsoportjának 

sztérikusan nem gátolt béta-szénatomján támad, nukleofil addíciós mechanizmust követve. A 

lánc növekedésével egyidejűleg két mellékreakció, az úgynevezett inter- és intramolekuláris 

proton transzfer reakciók is lejátszódnak. Ezen reakciók eredményezik az elágazó szerkezetű 
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polimer képződését. A polimerizáció során az intermolekuláris protontranszfer reakció a 

növekvő polimer lánc terminális csoportja és egy szabad monomer között (12. ábra) játszódik 

le, azaz bekövetkezik a monomerre történő láncátadás, mely új polimer lánc indítását 

eredményezi. A polimer lánc egy megmaradó oxirán gyűrűje pedig elreagálhat másik polimer 

láncvéggel, valamint elreagálhat saját láncának aktív láncvégével is, ami gyűrűs termék 

képződését eredményezi. Ez a nemkívánt mellékreakció – a láncátadás monomerre – 

nagymértékű molekulanövekedést és széles molekulatömeg-eloszlású terméket eredményez. 

 

 
12. ábra: A monomerre történő láncátadás és azt követő ciklizáció mechanizmusa glicidol 

anionos polimerizációjában 

 

A szerzők egy rendkívül elegáns megoldást dolgoztak ki a láncátadás elkerülésére 

[168]. Igazolták, hogy a monomer lassú adagolásával, azaz a pillanatnyi 

monomerkoncentráció csökkentésével a mellékreakciók elhanyagolhatóvá tehetők, ekkor 

ugyanis a polimer lánc csak az iniciátor molekulából kiindulva növekszik. Így az eljárással 

előre tervezhető a polimer molekulatömege és magas elágazottsági fokú, valamint szűk 

molekulatömeg-eloszlású HbPG képződik. Mivel ideálisan megválasztott adagolási sebesség 

esetén láncletörő lépések nem játszódnak le a polimerizáció során, a láncnövekedés további 

monomer adagolása esetén folytatódik, így a ROMBP élő polimerizációnak tekinthető. A 

polimerizációra képes láncvég koncentrációja azonban az iniciálásra képes terminális 

csoportokhoz képest a beépült monomer mennyiségével csökken, valamint a 

tömbpolimerizáció során a molekulatömeg növekedésével jelentősen megnő a reakcióelegy 

viszkozitása, amely hatások csökkentik a monomer beépülésének sebességét. Ezért ez a 

módszer közvetlenül hozzávetőlegesen maximálisan 10 000 g/mol molekulatömegű HbPG 

szabályozott szintézisére alkalmazható. Igazolták továbbá, hogy a reakcióban az iniciátor 

deprotonáltságának növelése a molekulatömeg-eloszlás kiszélesedését eredményezi, valamint 

az ideális aktiválási foknak, azaz a deprotonálásnak 10% adódott [168]. További kutatások 

azonban bizonyították, hogy a HbPG ismételt deprotonálásával, azaz két lépéses eljárás 

segítségével – ami először a kis molekulatömegű HbPG előállítását, majd ennek 

makroiniciátorként történő alkalmazását jelenti – nagyobb molekulatömegű hiperelágazásos 

polimer (24 000-30 000 g/mol) is előállítható [169]. Vizsgálták a glicidol ROMBP-jét 
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különböző oldószerek jelenlétében is. Kainthan és munkatársai igazolták, hogy emulgeáló 

hatású oldószerek alkalmazásával, mint a dioxán, valamint a dietilénglikol-dimetil-éter, 

melyek a polimert nem oldják, de elegyedésük során csökkentik annak viszkozitását, igen 

nagy molekulatömegű (670000 g/mol) és kis polidiszperzitású (PDI = 1,1–1,5) HbPG 

állítható elő. [170] A szerzők a vártnál nagyobb molekulatömegű polimer képződését azzal 

magyarázták, miszerint a nem protikus, enyhén poláros (emulgeáló) oldószerek elősegítik az 

intermolekuláris protontranszfer reakciót, mely növeli a láncvég reaktivitását. További 

kutatások igazolták, hogy az említettek mellett sikeresen alkalmazható tetrahidropirán, 

ciklohexán és dekán is nagy molekulatömegű (50-300 kg/mol) HbPG előállítására, magát a 

jelenséget pedig oldószer segített (solvent assisted) ROMBP-nak nevezték el [171]. A fentebb 

ismertetettek alapján kijelenthetjük, hogy a reakciókörülmények megfelelő megválasztásával 

előre tervezhető a HbPG átlagos molekulatömege és szerkezete is [167,169].  

 

2.4.6. Funkciós hiperelágazásos poliglicidol 

A HbPG az egyszerű előállítása, valamint előnyös tulajdonságai miatt került a 

funkciós polimer kémiai kutatások egyik fókuszpontjába. A széles körű felhasználhatósága 

szerkezetének és felépítésének köszönhető, hiszen a makromolekula fizikai tulajdonságai 

megfelelő komonomerekkel történő kopolimerizáció révén finomhangolhatók, illetve számos 

különféle minőségű és számú funkciós csoport alakítható ki a makromolekulán. Ezt 

szemlélteti a 13. ábra. 

 

 
13. ábra: A mono- (A), poli- (B) és multifunkciós (C) HbPG sematikus szerkezete  

(X, Y funkciós csoportok) 

 

Többféle eljárást is kidolgoztak a terminális hidroxilcsoportok módosítására, mellyel 

akár klorid, allil, aldehid, karboxil, amin, azid, akrilát, tozil stb. multifunkciós HbPG nyerhető 

[172-181]. Ezeket a multifunkciós polimereket széles körben sikerrel alkalmazták a 

nanohordozóktól egészen a makromolekuláris organokatalizátorokig. Szeretném külön 
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kiemelni az amin multifunkciós HbPG előállítását, ugyanis az amincsoport egy olyan 

sokoldalúan módosítható funkciós csoport, melynek alkalmazása – példáulezen keresztül 

történő (bio)aktív molekulák felkapcsolására – a kialakuló kötés nagy stabilitása miatt kiemelt 

jelentőségű. A szakirodalomban eddig alapvetően két eljárás terjedt el. Az első során az 

előállított HbPG hidroxilcsoportjainak adott százalékát mezilálják, melyeket egy következő 

reakcióban Na-aziddal szubsztituálják, és így azid multifunkciós HbPG-t állítanak elő, amit 

ezt követően redukálnak amincsoportokká [151]. A módszer előnye, hogy a meziálási reakció 

közel kvantitatív, így pontosan tervezhető a későbbiekben kialakuló amincsoportok száma. 

Jelentős hátránya azonban ennek a funkcionalizálási eljárásnak, hogy időigényes és 

anyagköltséges, többlépéses reakció. Ezzel szemben Haag és munkatársai kifejlesztettek egy 

kétlépéses módszert, mely során a polimerizációt követően ftálimid-funkciós epoxi 

monomerrel történő szekvenciális kopolimerizációval ftálimid-multifunkciós HbPG-t 

állítottak elő, melyből Na-borohidrides redukcióval kapták az amincsoportot [182]. Szeretném 

továbbá megjegyezni, hogy az OH-csoportokat Beezer és Harth sikeresen módosította N-

hidroxi-ftálimiddel Mitsunobu reakcióval, melynek hidrazinolízésével aminooxi-

multifunkciós HbPG-t tudtak előállítani [183]. Sikeresen állítottak elő továbbá 3H és 64Cu 

izotópjelölt HbPG-ket, melyek biodisztribúcióját képalkotó módszerekkel követték, és 

megállapították, hogy a HbPG szulfátcsoportokkal történő módosításával ez a tulajdonság 

egyszerűen befolyásolható [184]. A HbPG biokompatibilis jellegét kihasználva 

gyógyszerhordozó rendszereket is létrehoztak, mely során az OH-csoportokat 

hatóanyagokkal, valamint célba juttató és jelzőmolekulákkal módosították, melyeknek 

vizsgálták rákterápiás alkalmazhatóságát is [185].  

Az irodalomban számos olyan példa is található, melyekben amfifil mag-héj 

szerkezetű polimert állítottak elő, ahol a HbPG mag OH-csoportjait hidrofób csoportokkal 

vagy lineáris polimerekkel módosították, illetve hidrofób monomerek posztpolimerizációját 

végezték el a HbPG makroiniciátoron [186-195]. Az így kapott, úgynevezett unimolekuláris 

micellákat sikerrel alkalmazták hatóanyagok vagy festékek szolubilizálására, azaz azok 

oldhatba vihető micellákba történő bevitelére. 

A hiperelágazásos szerkezetű, jól definiáltan egy funkciós csoportot tartalmazó 

makromolekula előállítása soha nem egyszerű. Kizárólag csak olyan élő polimerizációval 

valósítható meg, melyben az iniciátor beépül a polimerbe, amely vagy tartalmazza a 

szükséges csoportot, ami nem vesz részt a polimerizációs reakcióban, vagy a polimerizációt 

követően módosítható. A HbPG esetében a ROMBP teljesíti ezeket a követelményeket, és 

megfelelő iniciátor megválasztásával monofunkciós HbPG állítható elő. Ez azért jelentős, 
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mert számos olyan alkalmazási terület elképzelhető, melyek célszerűen csak monofunkciós 

polimerekkel valósíthatók meg, úgymint más polimerek, felületek, nanorészecskék, (bioaktív) 

molekulák módosítása, hozzákapcsolása konjugációs reakciók révén, mellyel növelhető azok 

vízoldhatósága, stabilitása, biokompatibilitása. Mindazonáltal a felhasználási lehetőségek 

sokszínűségét figyelembe véve meglepő, hogy eddig csak nagyon kevés eljárás található a 

szakirodalomban monofunkciós HbPG előállítására. 

Mint ahogy azt a multifunkciós HbPG esetén már kiemeltem, az egyik leginkább 

vizsgált és alkalmazott funkcionalitás az amin funkciós csoport. Az előnyös és egyszerű 

alkalmazhatósága miatt ez a monofunkciós HbPG esetén sincs másképp. Elsőként Frey és 

Sunder számolt be amin-monofunkciós HbPG előállításáról [196]. Munkájuk során 

bisz(2,3-dihidroxipropil)-10-undekén-1-amin iniciátort alkalmaztak, melynek telítetlen 

kötését a polimerizációt követően ciszteaminnal termikus gyök iniciálta tiol-én „click” 

reakcióval alakították amin-monofunkciós polimerré. Meg kell azonban jegyeznem, hogy a 

fentebb említett közleményben a szerzők pontos receptúrát, a reakció körülményeit és a 

reaktánsok arányát, valamint a termék analízisét nem közölték. A reakció leírása során 

feltüntetett korábbi munkára utaló hivatkozás egy poli(etilén-glikol) funkcionalizálását taglaló 

közlemény. Így felmerülhet a kérdés, hogy a HbPG kompakt szerkezete befolyásolja-e a tiol-

én „click” reakció lejátszódását. Feltehetően ezen problémák miatt ez az eljárás nem terjedt el, 

szemben egy másik eljárással, melyet Frey és Haag egymástól függetlenül közel azonos 

időben publikáltak [197,198]. A reakcióban dibenzilamin iniciátort alkalmaztak, melyet a 

polimerizációt követő katalitikus hidrogénezéssel alakítottak amin funkciós csoporttá. Meg 

szeretném említeni, hogy habár ez az eljárás rendkívül hatékony, a palládium szennyezésre és 

visszanyerésre vonatkozó szabályozások [199,200] miatt ezen eljárás ipari elterjedése és 

alkalmazása akadályokba ütközik. Ezek mellett meg kell említenem, hogy Zimmermann és 

munkatársai azid-alkin cikloaddícióra alkalmas azid és alkin-monofunkciós HbPG 

előállításáról számolt be [201-203] Továbbá egy közlemény található a szakirodalomban, 

melyben bisz(2-hidroxietil)diszulfid iniciátort alkalmaztak, melynek redukciójával tiol-

monofunkciós HbPG-t állítottak elő [204]. 

Az ROMBP mechanizmusa nem csak tovább alakítható funkciós csoportok bevitelét 

teszi lehetővé, hanem hidrofób iniciátorok vagy akár makromolekulák alkalmazására is 

lehetőséget nyújt, mellyel amfifil jellegű makromolekulák, kopolimerek is előállíthatók. 

Előállítottak például hexadecilamin és különböző összetételű poli(propilén-oxid-ko-etilén-

oxid) iniciátorokkal amfifil HbPG-ket [205,107,108]. Ki kell azonban emelnem, hogy eddig 

kizárólag amin funkciós iniciátorokat alkalmaztak, melyek hátránya, hogy a monomer 
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beadagolása előtt két ekvivalens monomerrel kell reagáltatni, és csak az így nyert bisz(2,3-

dihidroxi-propil) láncvég deprotonálásával kapható az aktív iniciátor. Az így előállított amfifil 

makromolekuláknak igazolták felületaktív, önszerveződő viselkedését és sikeresen 

alkalmazták őket hidrofób citotoxikus hatóanyag szulobilizálására. Habár amfifil 

makromolekulákat, mint például a poli(etién-oxid) és a poli(propilén-oxid) tartalmú 

kopolimereket (Pluronic, Polixamer) széles körben alkalmaznak hidrofób karakterű polimerek 

– mint például a politejsav, poli(tejsav-ko-glikolsav), polikaprolakton, polikaprolaktám – 

vizes közegű stabilizálására, és polimer nanorészecskék, gyógyszerhordozó nanokapszulák 

előállítására [206-215], meg kell jegyeznem, hogy az amfifil HbPG-k előnyös 

tulajdonságainak ellenére, azok ilyen irányú felhasználását még nem vizsgálták. 

 

2.5. Makromolekuláris stabilizátorok 

Ebben a fejezetben a funkciós polimerek egy speciális, viszont kiemelkedően fontos 

felhasználási területét, a makromolekuláris stabilizátorokat szeretném bemutatni. A polimerek 

és az azokból készülő műanyagok a feldolgozásuk és a használatuk során olyan hatásoknak 

vannak kitéve (hő, oxigén, sugárzás, víz, fémkatalizátorból származó szennyezők, mechanikai 

behatások), melyek negatív hatással vannak a termékek tulajdonságaira. Ezek a külső hatások 

levegő jelenlétében a polimer főláncának oxidatív degradációját okozhatják, ami a termék 

öregedését, azaz a kémiai és fizikai tulajdonságok romlását eredményezik. Ezek a változások 

jelentősen csökkenthetők speciális adalékanyagokkal, úgynevezett stabilizátorokkal. Ilyen 

stabilizátorok az égésgátlók, hő- és UV-stabilizátorok, valamint az antioxidánsok. Az 

antioxidánsok a hőstabilizátorokkal ellentétben már alacsony hőmérsékleten is képesek 

védelmet nyújtani a polimer lánc degradációját okozó gyökös folyamatok gátlásával. 

Napjainkra számos eltérő mechanizmusú antioxidánst kidolgoztak. Széles körben 

alkalmaznak úgynevezett primer antioxidánsokat, melyek az oxidatív folyamatok 

propagációját gátolják egy alternatív reakcióút bevezetésével. Ilyenek például a sztérikusan 

gátolt fenolok (Irganox 1010, Irganox 1076, Irganox HP-136), valamint a sztérikusan gátolt 

aminok (Tinuvin, Omnistab, SABOSTAB). Szekunder antioxidánsok például a foszfitok és a 

szerves szulfidok, melyek a láncok degradációja során keletkező peroxi-gyökökkel lépnek 

reakcióba, ezért az ilyen típusú molekulákat szokás preventív antioxidánsoknak is nevezni. A 

legnagyobb mennyiségben a sztérikusan gátolt fenolokat (ArOH) alkalmazzák [216,217]. 

Ezek képesek reakcióba lépni a peroxi-gyökökkel (POO•) (7. egyenlet), és így meggátolják a 

hidrogén lehasítását a polimer láncról (PH) (8. egyenlet) [216]. 
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𝑃𝑂𝑂∙  + 𝐴𝑟𝑂𝐻 → 𝑃𝑂𝑂𝐻 + 𝐴𝑟𝑂∙     (7) 

𝑃𝑂𝑂∙ +  𝑃𝐻 → 𝑃𝑂𝑂𝐻 + 𝑃∙     (8) 

 

Még napjainkban is az egyik legnagyobb mennyiségben alkalmazott sztérikusan gátolt 

fenolos antioxidáns a 2,6-di-terc-butil-4-metilfenol (más néven butil-hidroxi-toluol; BHT), 

melyet a csomagolóipartól az élelmiszeriparon át a kozmetikumokig egyaránt alkalmaznak. A 

BHT antioxidatív hatásmechanizmusát a 14. ábra mutatja be. 

 

14. ábra: A BHT antioxidatív hatásmechanizmusa 

 

Mára azonban számos ország (köztük Japán, Ausztrália, Svédország) betiltotta a BHT 

adalékként való alkalmazását, mivel elősegítheti daganatos megbetegedések kialakulását, 

valamint igazoltan párolog, ami főként a műanyag feldolgozás során jelentős, illetve az 

antioxidatív hatás kifejtése során veszélyes termékek képződnek. Ezért előtérbe került 

analógjainak alkalmazása, mint például az IRGANOX 1010 márkanéven forgalmazott 

pentaeritritol-tetrakisz(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionát, mely ugyan nem mentes 

ettől, de kisebb mértékben jelent veszélyt a környezetre. Ez alapján olyan kutatások indultak, 

melyekben különböző molekulákhoz eltérő hosszúságú alkilláncokat kapcsolnak, és melynek 

eredményeként jobb stabilizáló hatást, illetve elegyíthetőséget értek el a polimer mátrixszal 

[218]. Napjainkban az elterjedt kis molekulatömegű antioxidánsokkal szemben számos 

egészségügyi és környezetvédelmi aggályt fogalmaztak meg [219,220]. Különféle polimer 

mátrixok és antioxidánsok esetén is igazolták, hogy az adalékanyagok mind a feldolgozás, 

mind a felhasználás során hajlamosak a műanyagok felületére migrálni [221-227], és így 
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amellett hogy hatásukat nem tudják megfelelőn kifejteni, kapcsolatba kerülhetnek a 

környezettel, illetve az emberi szervezettel. Ez a probléma különösen jelentős a 

mezőgazdasági és élelmiszeripari csomagolóanyagok, illetve az orvosbiológiai műanyagok 

területén. Ennek a problémának a kiküszöbölésére jelenthet megoldást olyan 

makromolekuláris antioxidánsok kidolgozása, melynek a diffúziója és a mátrix felületére 

történő migrációja a megnövekedett molekulatömeg következtében gátolt, így jóval kisebb 

környezeti kockázatot jelenthet. 

Stabilizátorként használatos funkciós csoportokat tartalmazó multifunkciós 

makromolekulák előállítására már többféle posztmodifikációs eljárást és funkciós antioxidáns 

csoportot tartalmazó monomerrel végzett kopolimerizációs módszert dolgoztak ki [228-235]. 

Sztérikusan gátolt fenolos antioxidáns analógokat sikeresen kapcsoltak különféle 

hordozómolekulákra, például szilika nanorészecskékre [236,237], szén nanocsövekre 

[238,239] és különböző lineáris polimerekre, úgy mint polibutadiénre [240,241], polisztirolra 

[242], polietilénre [243-245] és polipropilénre [242,246]. 

Mint azt korábban bemutattam, az elágazó polimereknek számos előnyös tulajdonsága 

mellett (kis belső viszkozitás, egyszerű előállítás) a láncvégei egyszerűen módosíthatók. Ezen 

előnyös tulajdonságok ellenére azonban meglepő módon csak kevés irodalmi példa található 

elágazó szerkezetű makromolekuláris stabilizátorok előállítására. Csupán egy hét-karú csillag-

szerkezetű [247] és négy hiperelágazás szerkezetű [248-250] makromolekuláris antioxidáns 

előállítását tárgyaló publikáció található a szakirodalomban. Előállítottak dendritikus 

szerkezetű antioxidáns funkciós csoportokat tartalmazó polietilént funkciós monomer 

etilénnel történő kopolimerizációjával [249.]. A posztmodifikációs reakciók azonban jóval 

elterjedtebbek. Az első hiperelágazásos szerkezetű makromolekuláris antioxidánst egy 

elágazó hidroxil terminális poliészternek a BHT savklorid funkciós analógjával történő 

észterezésével állították elő, és az antioxidatív hatását polipropilénben és szkvalánban 

vizsgálták [248]. Megállapították a mért oxidációs indukciós idők alapján, hogy szkvalánban 

jelentősen jobb a hatékonysága, mint PP-ben, ahol jelentősen elmarad az Irganox 1010 

hatékonyságától. Korábbi munkám során hiperelágazásos poli(etilén-imin) (PEI) alapú 

fenolos makromolekuláris antioxidáns (PEI-antioxidáns) előállításáról és polietilénben és 

polipropilénben történő alkalmazhatóságáról számoltam be [250]. Azt az eredményt kaptam, 

hogy a hiperelágazásos PEI-antioxidánsok hatékonysága megközelíti az Irganox1010 

hatékonyságát, valamint azt is sikeresen demonstráltam, hogy extrakció során a PEI-

antioxidáns kisebb mértékű kimosódást mutattak, mint a kismolekulás antioxidáns. A 

szakirodalomban egy HbPG alapú makromolekuláris antioxidánst közöltek eddig, melyben az 
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antioxidatív funkciós csoport nem kovelens kötéssel kapcsolódott a makromolekulához, 

hanem egy önszerveződő szupramolekuláris szerkezet előállítását mutatták be a szerzők 

[251]. Ugyan ennek a komplexnek az antioxidatív hatékonyságát oxigéngyök abszorpciós 

kapacitás (oxygen radical absorbance capacity) mérésekkel igazolták, azonban semmilyen 

polimer mátrixban nem vizsgálták. 

Ahogy a fentebb említett példák is mutatják, eddig a makromolekuláris 

stabilizátorokat elsődlegesen a fóliagyártásban alkalmazott polietilén és polipropilén 

mátrixokban vizsgálták, illetve egy esetben természetes gumi stabilizálására alkalmazták 

[252]. Ilyen makroantioxidánsok jelentősége az orvosbiológiai eszközökben is kimagasló 

lehet, ugyanis ezek esetében a felületre migráló adalékanyagok és származékaik jelentős 

egészségügyi kockázatot jelenthetnek. A poli(vinil-klorid) (PVC) a harmadik legnagyobb 

mennyiségben előállított polimer, és a szerkezeti anyagok mellett számos gyógyászati 

segédeszköz alapanyaga [253,254]. Előnyös tulajdonságai ellenére gyenge termikus, 

termooxidatív és fotostabilitással rendelkezik [255,256]. A PVC termikus és termooxidatív 

degradációja egy jól ismert folyamat, amely során autokatalitikus dehidroklórozási reakció 

játszódik le a lánc mentén, mely hatására reaktív polién szegmensek jönnek létre a láncban, 

melyen könnyen végbemegy a láncok szakadása, illetve a láncok összekapcsolódása. Ez a 

folyamat a PVC elszíneződését és a fizikai, mechanikai tulajdonságok drasztikus romlását 

eredményezi [257,258]. Ezen folyamatok elkerülésére általánosan fémszappan alapú termikus 

stabilizátorokat (pl. ólom-, bárium-, cink- és kalcium-sztearátokat) [256], valamint sztérikusan 

gátolt fenolos antioxidánsokat alkalmaznak [259]. A legjobb ismereteim szerint azonban 

makromolekuláris antioxidánsokat PVC mátrixban eddig még nem tanulmányoztak. A 

korábban előállított makromolekuláris stabilizátorok csak korlátozottan lennének 

alkalmazhatóak a PVC termooxidatív degradációnak gátlására, mivel azok többsége a PVC-

vel rosszul elegyedő makromolekulára épül, a poli(etilén-imin) alapú makrostabilizátor pedig 

tercier aminokat tartalmaz, melyek elősegíthetik a hidrogén-klorid eliminációját. Korábbi 

kutatások igazolták, hogy a poliéterek és egyes poliészterek – más polimerekhez viszonyítva – 

jó elegyedést mutatnak a PVC-vel [260,261], így feltételezhetően egy HbPG alapú 

makromolekuláris stabilizátor megfelelő hatékonysággal alkalmazható lehet PVC 

adalékanyagként, kismértékű kioldódása révén pedig felhasználása egészségi és környezeti 

szempontokból is előnyös lehet.  
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3. Célkitűzések 

 

Kutatásom fő célja olyan új eljárások kidolgozása volt, melyekkel különböző, jól 

definiált szerkezetű és típusú funkciós polimerek állíthatók elő.  

Munkám során célom volt különféle végcsoportokkal rendelkező homotelekelikus 

polisztirol (PSt) előállítása. Ennek érdekében célul tűztem ki a sztirol atomátadásos gyökös 

polimerizációjának és karbokationos allilálásának kombinálásával egy egyszerű egy-üst 

(”one-pot”) reakció kidolgozását allil-telekelikus polisztirol előállítására. Az allilálási lépést 

két oldószer, a karbokationos reakciók során általánosan alkalmazott diklórmetán (DCM) és 

egy környezetileg előnyösnek tartott benzotrifluorid (BTF) alkalmazásával terveztem 

vizsgálni. Így olyan módszerhez juthatunk, mely nem csak költséghatékony a részlépések 

összevonása és a költséges tisztítási eljárás elhagyása miatt, hanem környezetvédelmi 

szempontoknak is megfelelhet. Célom volt továbbá az allil-telekelikus PSt további 

módosítása, mely során megkíséreltem hidroxil és epoxid telekelikus PSt előállítását, melyek 

alkalmazhatóak lehetnek akár poliuretánok vagy epoxi-gyanták komponenseiként azok 

tulajdonságainak módosítására. 

Doktori munkám másik fő kutatási területe a különböző funkciós csoportokat 

tartalmazó hiperelágazásos poliglicidol (HbPG) előállítása és vizsgálata volt. Ahogy az 

irodalmi áttekintés során bemutattam, a széleskörű felhasználási lehetőségek ellenére 

monofunkciós HbPG előállítására eddig alapvetően csak három eljárást dolgoztak ki, melyek 

alkalmazását különböző tényezők, többek között többlépcsős szintézisutak, valamint a közti- 

és végtermékek tisztítási problémái nehezítik. Ezért célom volt egy olyan egyszerű iniciátor 

rendszer kifejlesztése, mellyel jól definiált átlag molekulatömegű és szerkezetű monofunkciós 

HbPG állítható elő. Ezért a ftálimid/ftálimid-kálium mint iniciátor rendszer alkalmazhatóságát 

vizsgáltam, különböző monomer/iniciátor arányok alkalmazásával. Célom volt az így 

előállított ftálimid-monofunkciós HbPG funkciós csoportja átalakíthatóságának a vizsgálata 

is, mely során megkíséreltem amin, karboxil, maleimid és klóracetamid funkciós csoportok 

kialakítását, melyek lehetőséget biztosítanak további konjugációs reakciókra, így a 

makromolekula közvetlenül alkalmazható lehet oldékonyság, illetve biokompatibilitás 

növelésére vagy felületek módosítására. 

Ezen vizsgálatokon kívül célom volt amfifil tulajdonságokkal rendelkező HbPG 

előállítása. A szakirodalomban számos példa található HbPG tartalmú blokk-kopolimerek 

előllítására. Feltételezésem szerint az amfifil karakter kialakításához megfelelő lehet egy 
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ideálisan hosszú alkillánc. Ennek igazolása céljából dodecil és oktadecil alkohol iniciátor 

alkalmazásával terveztem monoalkil funkciós HbPG előállítását, melyeket GPC-vel és 

1H-NMR spektroszkópiával kívántam jellemezni. A polimerek vizes oldatának felületi 

feszültség mérésével megkíséreltem igazolni, hogy amfifil karakterrel, azaz felületaktív 

tulajdonságokkal rendelkeznek az alkil-HbPG molekulák. Célom volt ezen anyagok kritikus 

micellaképződési koncentrációjának (cmc) meghatározása, valamint a képződő micellák 

méretének meghatározása DLS módszerrel. Emellett vizsgálni kívántuk BSA-val történő 

kölcsönhatásukat kvarckristály mikromérleggel, mellyel képet kaphatunk a felületi 

biokompatibilitásukról. Habár az irodalomban korábban már többféle amfifil HbPG 

makromolekulát is leírtak, melyek önszerveződő viselkedést mutattak, ennek ellenére 

tudomásom szerint olyan tanulmány nem születetett, amelyben az amfifil HbPG nemionos 

felületaktív anyagként a stabilizátor szerepét tölti be nanorendszerek előállításában. Ezt 

figyelembe véve célom volt annak igazolása is, hogy az alkil-monofunkciós HbPG alkalmas 

nanorészecskék stabilizálására. Ezért tanulmányozni terveztem PLGA-alapú, alkil-HbPG-vel 

stabilizált nanorészecskék előállíthatóságát, azok méretét és hozzáadott elektrolitnak a 

stabilitásukra gyakorolt hatását. Vizsgálni kívántam a HbPG hidroxilcsoportjának 

karboxifluoreszcein fluoreszcens festékkel való kapcsolását, mellyel demonstrálni kívántam, 

hogy a HbPG-vel való felületmódosítás tovább funkcionalizálható nanorészecske előállítását 

teszi lehetővé. Így olyan nanorendszert kaphatunk, mely alkalmas lehet hatóanyagok 

nanokapszulázására, és felületük megfelelő módosításával akár az irányított célbajuttatás is 

megvalósítható. 

Ahogy azt az irodalmi áttekintés során részletesen bemutattam, jelentős környezeti 

kockázatot jelent a kismolekulás adalékanyagok kimosódása a polimer mátrixokból. Ennek 

egyik lehetséges megoldása makromolekulás stabilizátorok alkalmazása. Ezért munkám során 

célom volt különböző molekulatömegű HbPG-k előállítása, és azok hidroxilcsoportjainak 

módosításával multifunkciós makromolekuláris antioxidánsok előállítása. Ehhez egy 

általánosan alkalmazott antioxidáns molekula, a BHT karboxil funkcionalizált analógját 

kívántam felhasználni. Az előállított funkciós makromolekulákat GPC-vel és 1H-NMR 

spektroszkópiával terveztem vizsgálni. UV-Vis spektroszkópia segítségével célom volt a 

pontos aktív csoport tartalom meghatározása, valamint DSC és TGA mérések segítségével a 

termikus tulajdonságok feltérképezése. Célom volt az előállított HbPG alapú 

makromolekuláris stabilizátorok antioxidatív hatásának vizsgálata PVC termooxidatív 

degradációjában. Terveim között szereprlt annak a feltételezésnek az igazolása is, mely 

szerint a makromolekuláris antioxidáns kioldódása kisebb mértékű a megnövekedett 
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molekulatömegének következtében, mint kismolekulájú antioxidánsoké. Ezt PVC mátrixból 

történő vizes és hexános extrakcióval terveztem bizonyítani, mely során a PVC blendek 

adalékanyagtartalmát NMR spektroszkópiás analízissel követtem. 
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4. Kísérleti rész 

 

4.1. Felhasznált anyagok 

A sztirol (St, Sigma Aldrich), a benzotrifluorid (BTF, Sigma Aldrich) és a glicidol 

(Sigma Aldrich) tiszítása közvetlenül a felhasználás előtt vákuumdesztillációval történt. A  

réz(I)-kloridot (Sigma Alrich) jégeceten kevertettem egy éjszakán keresztül, majd háromszor 

mostam etanollal és dietil-éterrel, majd ezt követően nitrogénárammal szárítottam. A 

diklórmetánt (DCM, Molar Chemicals) CaH2-en refluxoltattam és nitrogén atmoszféra alatt 

desztilláltam. A 3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroxifenil)-propionsavat (AoxAc, Creasyn Finechem) 

dietil-éter/hexán 20/80 térfogatszázalékos elegyéből történő átkristályosítással tisztítottam. A 

kristályokat szűrtem és hideg hexánnal mostam, majd vákuumban szárítottam. 

Tetrahidrofuránt (THF) alkalmaztam a polisztirol funkcionalizálása során oldószerként 

valamint GPC mérések során eluensként, amihez közvetlenül a felhasználás előtt kálium 

hidroxidon refluxoltattam és inert atmoszféra alatt desztilláltam. A polimerek tisztításához 

felhasznált DCM-et és THF-et tisztítás nélkül alkalmaztam. Az alkil-HbPG felületi 

feszültségének meghatározása, valamint a PLGA-HbPG nanorészecskék előállítása és 

vizsgálata során kétszer desztillált vizet (vezetőképesség: <5 mS és felületi feszültsége 

23±0.5 °C-on >72.0 mN m−1) használtam. A PVC termooxidatív degradációját 

1,2,4-triklórbenzolban (TCB; Molar Chemicals) vizsgáltam, melyet közvetlenül a felhasználás 

előtt neutrális aluminium-oxid oszlopon történő átengedéssel tisztítottam. 

A reakciók során felhasznált anyagokat, úgy mint a dibróm-toluolt (DBT), 

N,N,N′,N′′,N′′-pentametil-dietiléntriamint (PMDETA), allil-trimetil-szilánt (ATMS), titán-

tetrakloridot, hidrogén-peroxidot (30% vizes oldat), 9-borabiciklo[3.3.1]nonánt (9-BBN), 

3-klórperbenzoesavat (mCPBA, ≤77%), ftálimidet (99%+), ftálimid-káliumot (99%+), 

N-(3-hidroxi-propil)ftálimidet (95%), hidrazin monohidrátot (99%), borostyánkősav-

anhidridet (97%), trietilamint (99%+), pentaklór-fenolt (97%), klóresetsavat (98%), 

N,N’-diciklohexil-karbodiimidet (DCC, 99%), 6-maleimido-hexánsavat (98%+), N-hidroxil-

szukcinimidet (NHS, 98%), dodecil-alkoholt (99%), oktadecil-alkoholt (99%), poli(D,L-

tejsav-ko-glikolsav)at (PLGA; 50:50 m%; Mw = 50 000–75 000 g/mol), marha szérum 

albumint (BSA), kálium-metoxidot (25% methanolos oldat), pentaeritritolt (99%), 

4-dimetilamino-piridint (DMAP), 2,6-di-tert-butil-4-metilfenolt (BHT, butil-hidroxi-toluol), 

Amberlite® IR120 kationcserélő gyantát, nátrium bikarbonátot, neutrális alumínium-oxidot 

(mind Sigma Aldrich), Irganox1010-et és Pluronic 127-et (Mw = 12 600 g/mol) (mindkettő 
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BASF), ecetsav-anhidridet (99%), etanolt (EtOH), metanolt (MeOH), dietil-étert (Et2O), N,N-

dimetil-formamidot (DMF), n-hexánt, piridint, 1,2,4-triklórbenzolt (TCB) (mind Molar 

Chemicals), kálium-hidroxidot, magnézium-szulfátot (Reanal) további tisztítás nélkül 

alkalmaztam. A makromolekuláris stabilizátorok antioxidatív hatékonyságának vizsgálatához 

mátrixként stabilizátormentes PVC-t alkalmaztam (Borsodchem, ONGROVIL® S-5070, 

Mn=68 800 g/mol, PDI = 2,26). 

 

4.2. Allil-telekelikus polisztirol előállítása egy-üst reakcióval és láncvégi 

módosítási lehetőségei 

 

4.2.1. Allil-telekelikus PSt előállítása egy-üst reakcióval 

Bróm-telekelikus polisztirolt (PSt) sztirol kváziélő atomátadásos gyökös 

polimerizációjával állítottam elő DBT iniciátorral, réz(I)-bromid/PMDETA 

katalizátorrendszer alkalmazásával. A reagensek (DBT:CuBr:PMDETA:St) mólaránya rendre 

1:0,8:1,6:18 volt. Egy 50 mL-es kétnyakú gömblombikba keverőbabát helyeztem és 

bemértem a számított mennyiségű réz(I)-bromidot (0,8347 g, 5,8 mmol). A lombik egyik 

nyakához vákuumline-t csatlakoztattam, a másik nyakat szeptummal zártam le. Ezt követően 

beadagoltam a szükséges mennyiségű sztirol monomert (15 mL, 131 mmol), a DBT-t 

(1,2 mL, 7,3 mmol) és a PMDETA-t (2,43 mL, 12,8 mmol). A reakcióelegyet szárazjég-

izopropanol eleggyel kifagyasztottam, 15 percre vákuum alá helyeztem, majd N2-vel 

felengedtem. Ezt az oxigénmentesítési fagyasztás-vákuum-felengedés ciklust további 

négyszer megismételtem. Ezt követően a lombikot erőteljes keverés mellett, 100 °C-os 

olajfürdőbe merítettem. Egy óra polimerizációs időt követően a fűtést megszüntettem, és a 

reakcióelegyet szobahőmérsékletre hűtöttem. Az így kapott elegyet három részre osztottam. 

Az egyik részt a bróm-telekelikus PSt minta kinyerésének érdekében – mely a 

monomerkonverzió meghatározásához elengedhetetlen, továbbá kontrollként szerepel GPC és 

NMR analízis során – THF-fel hígítottam, neutrális alumínium-oxiddal töltött oszlopon 

engedtem át, fél órát kationcserélő gyantán kevertettem, majd szűrtem. Ezt követően 10-

szeres feleslegű metanolba történő csepegtetéssel kicsaptam, szűrtem és vákuumban 

tömegállandóságig szárítottam. A másik két részt mindennemű tisztítás nélkül, közvetlenül 

felhasználtam az allil-telekelikus PSt előállításának vizsgálatára két oldószerben, DCM-ben és 

BTF-ben, mellyel lehetőség nyílik a funkcionalizálás oldószerfüggésének felderítésére. Ehhez 

a reakcióelegy fennmaradó 2/3-át két részre osztottam, és két 25 mL-es keverőbabát 
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tartalmazó kétnyakú gömblombikba fecskendeztem, 5 mL oldószert (DCM vagy BTF) adtam 

hozzá, lezártam és erős N2 árammal inert atmoszférát biztosítottam. A lombikokat 25 °C-os 

vízfürdőbe merítettem, a reakcióhő jobb elvezetésének biztosítása miatt. Ezt követön 

fecskendővel hozzáadtam a reakcióelegyekhez az ATMS-t (2,32 mL, 14,6 mmol, 3 ekv. 

felesleg a láncvégre számolva) és 10 percig kevertettem. Ezután erős keverés mellett 

beadagoltam a titán-tetrakloridot (0,7 mL, 1,5 ekv. felesleg a PMDETA-ra számolva). A 

reakcióelegyeket további 40 percig kevertettem szobahőmérsékleten. A reakcióidő letelte után 

1,5 mL metanol beadagolásával leállítottam a reakciót. Az így kapott termékek tisztítása és 

kinyerése a bróm-telekelikus PSt minta esetén ismertetett eljárás szerint történt. A mért 

kitermelés értékek és a meghatározott monomerkonverzió értéke (C%) rendre: mBr-PSt-Br = 

0,9693 g; C% = 18; mAll-PSt-All/BTF = 0,9111 g; mAll-PSt-All/DCM = 0,9415 g.  

 

4.2.2. Hidroxil-telekelikus PSt előállítása 

A további funkcionalizálási reakciók során a BTF oldószerben végzett allilálással 

előállított allil-telekelikus PSt-t használtam fel. Egy 50 mL-es gömblombikba bemértem az 

allil-telekelikus PSt-t (0,3501 g, 0,168 mmol), és keverőbabát helyeztem bele. A polimert 

feloldottam 4,7 mL 9-BBN THF-es oldatában (0,5 mol/L), és az így kapott reakcióelegyet 4 

órát kevertettem nitrogén alatt, szobahőmérsékleten. Ezt követően további 5 mL THF 

hozzáadásával higítottam az elegyet és 3,5 mL KOH-oldatot (13%-os vizes oldat) 

csepegtettem hozzá. A becsepegtetést követően a reakcióelegyet 0 °C-ra hűtöttem és 2 mL 

hidrogén-peroxidot (30%-os vizes oldat) adtam hozzá csepegtetve. A reakciót 3 órát 

kevertettem 0 °C-on, majd hagytam szobahőmérsékletre melegedni, és így kevertettem egy 

éjszakán át. Ezután az elegyet rotációs vákuumbepárlóval töményítettem. A kivált 

nyersterméket DCM-ben oldottam, amit háromszor mostam vízzel és vízmentes magnézium-

szulfáton szárítottam. A szárítószer eltávolítása után a polimert kétszer nagy feleslegű 

metanolba történő csepegtetéssel kicsaptam, szűrtem majd vákuumban 50 °C-on 

tömegállandóságig szárítottam (mOH-PSt-OH = 0,3109 g; kitermelés = 86%). 

 

4.2.3. Epoxid-telekelikus PSt előállítása 

Az allil-telekelikus PSt-t (0,3539g, 0,169 mmol) egy 50 mL-es gömblombikba 

mértem, 10 mL DCM-ban feloldottam és keverőbabát helyeztem bele. Az oldatot 0°C-ra 

hűtöttem és erős kevertetés mellett hozzácsepegtettem a számított mennyiségű mCPBA 

DCM-es oldatát (0,8781 g. 5,09 mmol, 20 mL DCM-ben oldva). A reakcióelegyet 2 órát 

kevertettem 0°C-on és egy éjszakán keresztül szobahőmérsékleten. Ezután az elegyet 20 mL 
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DCM-mel hígítottam, háromszor mostam 10 mL 5%-os NaHCO3 oldattal és további kétszer 

10 mL vízzel. A szerves fázist magnézium-szulfáton szárítottam, majd a polimert kétszer 

kicsaptam MeOH-ba történő csepegtetéssel. A terméket szűrtem és vákuum alatt 

szobahőmérsékleten tömegállandóságig szárítottam (mEpox-PSt-Epox = 0.2959 g; kitermelés = 

83%). 

 

4.2.4. Telekelikus polisztirol minták analízise 

 

Gélpermeációs kromatográfia (GPC) 

A minták molekulatömegét és molekulatömeg-eloszlását GPC-vel vizsgáltam, 

melyhez egy Agilent 390 differenciális törésmutató index detektort, négy sorba kötött, 

35 °C-on termosztált Waters Styragel (HR 1, 2, 3 and 4) oszlopot és egy Waters Styragel HR 

típusú előtét oszlopot, valamint egy automata injektort tartalmazó GPC berendezést 

használtam. A berendezés THF eluenssel üzemelt, melynek az áramlási sebessége 1 mL/perc 

volt. Az átlag molekulatömeg és a polidiszperzitás index (PDI) értékek számítása lineáris, 

szűk molekulatömeg-eloszlású PSt standardok (PSS standards) alapján készült konvencionális 

kalibráció segítségével történt. 

 

NMR spektroszkópia 

A mérések egy Bruker Avance III készüléken, 700 MHz-en történtek. Az 

egydimenziós 1H, 13C és a kétdimenziós1H-13C HSQC (Heteronuclear Single-Quantum 

Correlation NMR spektroszkópia) spektrumokat CDCl3 oldószerben vettük fel 

szobahőmérsékleten, standard pulzusszekvencia alkalmazásával. 

 

Csillapított teljes reflexiós Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia (ATR FT-IR) 

Az FT-IR méréseket egy Varian Scimitar 2000 típusú berendezéssel végeztük, mely 

MCT (Mercury-Cadmium-Telluride) detektorral és csillapított teljes reflexiós gyémánt 

egységgel (’Golden Gate’ ATR) volt felszerelve.  
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4.3. Ftálimid-monofunkciós hiperelágazásos poliglicidol előállítása és 

módosítása különféle konjugációs reakciókban releváns funkciós 

csoportokká 

 

4.3.1. Ftálimid-monofunkciós hiperelágazásos poliglicidol előállítása (PhthIm-HbPG) 

Munkám ezen részében glicidol anionos gyűrűfelnyílásos polimerizációját végeztem el 

ftálimid/ftálimid-kálium iniciátor rendszer alkalmazásával, eltérő monomer (M)/iniciátor (I) 

arányok alkalmazásával (M/I = 15, 19, 25, 33 és 70). Az alkalmazott eljárást az 1250 g/mol 

teoretikus molekulatömegű minta (PhthIm-HbPG_1; M/I = 15) előállítása során alkalmazott 

bemérésekkel az alábbiakban részletesen ismertetem. A szükséges mennyiségű ftálimidet 

(2,0048g, 13,6 mmol) és ftálimid-káliumot (0,2804 g, 1,5 mmol) bemértem egy 100 mL-es 

háromnyakú gömblombikba, melyhez mechanikus keverőt szereltem, valamint vákuumline-t 

kapcsoltam, illetve a harmadik nyakat szeptummal lezártam. Az összemért iniciátor rendszert 

vákuum alá helyeztem és 95 °C-ra melegítettem. A hőmérséklet elérését követően a vákuumot 

megszüntettem és N2-vel felengedtem a reakcióteret. A vákuum-felengedési ciklust további 

négyszer megismételtem, mellyel inert atmoszférát biztosítottam. Ezt követően 15 mL 

(16,7145 g, 225,6 mmol) tisztított glicidol monomert adagoltam az reakcióelegyhez. A 

monomeradagolás sebessége 2,5 mL/óra volt, melyhez egy KDS 100 típusú fecskendőpumpát 

alkalmaztam. A monomer beadagolását követően további három órát kevertettem a 

reakcióelegyet 95 °C-os hőmérsékleten, majd lassú kevertetés mellett hagytam 

szobahőmérsékletre hűlni. A nyersterméket 60 mL EtOH-ban oldottam, majd kationcserélővel 

töltött oszlopon engedtem át a K+-ionok eltávolítása céljából. Ezt követően a terméket 

legalább tízszeres feleslegű dietil-éterbe történő csepegtetéssel kicsaptam, majd etanolban 

újraoldottam és az éteres kicsapást mégegyszer megismételtem. A leülepedett polimerről a 

kicsapószert dekantáltam, és a terméket vákuumban 50 °C-on tömegállandóságig szárítottam. 

A fentebb felsorolt M/I arányok alkalmazásával eltérő teoretikus molekulatömegű HbPG-ket 

állítottam elő (PhthIm-HbPG_2: M/I = 19, Mteor = 1525 g/mol; PhthIm-HbPG_3: M/I = 25, 

Mteor = 2015 g/mol; PhthIm-HbPG_4: M/I = 33, Mteor = 2610 g/mol; PhthIm-HbPG_5: M/I = 

70, Mteor = 5320 g/mol), mely reakciók menete megegyezett a fentebb ismertetett eljárással a 

bemért iniciátorok mennyiségének változtatása mellett.  
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4.3.2. Ftálimid-monofunkciós HbPG minták analízise 

 

Gélpermeációs kromatográfia (GPC) 

Az előállított HbPG minták átlag molekulatömegét és molekulatömeg-eloszlását vizes 

közegű GPC-vel vizsgáltam. Az alkalmazott berendezés egy Waters 515 HPLC pumpát, egy 

Suprema lux oszloprendszert (PSS) és egy Bischoff 8110 típusú RI detektort tartalmazott. Az 

eluens 0,1 N NaNO3 volt 1 mL/perc áramlási sebesség alkalmazásával. Az átlag 

molekulatömeg és a PDI értékek meghatározása lineáris PEG standardok (430-26100 g/mol) 

segítségével felvett konvencionális kalibrációs görbe segítségével történt. 

Ahhoz, hogy az előállított minták átlag molekulatömeg és PDI értékeit egy független 

módszerrel is vizsgálhassam, elvégeztem a minták acetilezését. Az acetil-származékok 

előállítása (PhthIm-HbPG-Ac) minden minta esetén az alább részletezett körülmények között 

történt. Egy 50 mL-es egynyakú gömblombikba bemértem 200 mg HbPG mintát, melyet 

feloldottam 10 mL piridinben. A polimer oldathoz hozzáadtam 2,5 mL ecetsavanhidridet 

(10 ekv. az ismétlődő egységekre számolva) és a lombikhoz visszafolyós hűtőt 

csatlakoztattam. A reakcióelegyet 75 °C-on kevertettem egy éjszakán keresztül. A reakció 

lejátszódása után az oldószert és a mellékterméket rotációs vákuumbepárló segítségével 

eltávolítottam. A nyersterméket oldottam DCM-ben és háromszor mostam vízzel. Az 

elválasztott szerves fázist magnézium-szulfáton szárítottam, szűrtem, majd vákuum 

segítségével koncentráltam, végül a terméket nagy feleslegű hexánba történő kicsapással 

nyertem ki. Az acetilezett HbPG származékokat 45 °C-on vákuumban szárítottam 

tömegállandóságig. 

Az így kapott acetilezett HbPG származékok átlag molekulatömegét és 

molekulatömeg-eloszlását THF eluenssel működtetett szerves fázisú GPC-vel vizsgáltam, a 

telekelikus polisztirol minták GPC analízisével megegyező, és a 4.2.4. fejezetben ismertetett 

körülmények között. 

 

NMR spektroszkópia 

Az előállított ftálimid-HbPG minták és az acetilezett származékok 1H-NMR 

spektroszkópiás analízisének segítségével a minták számátlag polimerizációfoka (DPn) és 

számátlag molekulatömege (Mn) meghatározható, valamint a szerkezetük is igazolható. A 

méréseket egy 5 mm-es inverz detektálású, kettős szélessávú {1H-19F}/{31P-15N} 

mérőfejjel ellátott Bruker Avance 500 típusú készüléken (1H frekvencia = 500 MHz) 

DMSO-d6 oldószerben végeztem. 
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A ftálimid-HbPG minták elágazottsági fokának kvantitatív meghatározását egy Varian 

NMR System készüléken (1H frekvencia = 600 MHz, 13C frekvencia = 150 MHz) 5 mm-es 

direkt detektálású kettős szélessávú {1H-19F}/{31P-15N} mérőfejjel történtek. A mintákat 

DMSO-d6 oldószerben oldottam fel 20 mg kobalt(II)-acetilacetonát paramágneses, relaxációt 

gyorsító anyag jelenlétében. A 13C spektrumok kémiai eltolódás referenciájaként az oldószer 

jelét használtuk (39,50 ppm). A kvantitatív 13C spektrumok felvételéhez 10 s relaxációs időt 

és inverz kapuzott 1H lecsatolást alkalmaztunk [262]. A mérések hőmérséklete 25 °C volt. 

 

UV-Vis spektroszkópia 

Az előállított ftálimid-HbPG minták ftálimid tartalmát UV-Vis spektroszkópiai 

módszerrel is meghatároztam, melyhez egy Jasco MCB-100 mini típusú cirkulációs fürdővel 

és Peltier hűtő/fűtő termosztát egységgel felszerelt Jasco V-650 spektrométert használtam. A 

mérést EtOH-ban, 1×1 cm-es kvarcküvettában, 23 °C-on végeztem. A minták ftálimid 

tartalmát 290 nm-en mért abszorbancia alapján, N-(3-hidroxipropil)-ftálimid kalibráció 

segítségével határoztam meg. A meghatározott ftálimid tartalomból a minták 

tömegkoncentrációjának ismeretében kiszámoltam a ftálimid-HbPG minták számátlag 

molekulatömeg értékeit. 

 

Gőznyomás ozmometria (VPO) 

A ftálimid-HbPG minták abszolút számátlag molekulatömegének meghatározását 

VPO-val végeztük. A mérések egy Gonotec Osmomat 070 típusú gőznyomás ozmométeren 

történtek metanolban, 45 °C-on, 1-7 g/kg koncentrációtartományban. A számátlag 

molekulatömeg meghatározásához standardként benzil (1,2-difeniletán-1,2-dion) metanolos 

oldatát használtuk a mintákkal megegyező koncentrációtartományban. 

 

4.3.3. Amin-monofunkciós HbPG előállítása (NH2-HbPG) 

Egy kiválasztott ftálimid-monofunkciós HbPG minta (Ftálimid-HbPG_3;  

Mn ~ 2100 g/mol, PDI = 1,4) felhasználásával kívántam megvizsgálni a ftálimid-csoport 

kvantitatív funkcionalizálhatóságát és további, különféle konjugációs reakciókban releváns 

csoportokká történő átalakításának lehetőségeit. Ezen vizsgálatok során elsőként a ftalil-

csoport eltávolítását hajtottam végre, mellyel monoamin funkciós HbPG nyerhető. 1 g 

(0,5 mmol) Ftálimid-HbPG mintát bemértem egy 50 mL-es gömblombikba és 20 mL EtOH-

ban feloldottam. Ezt követően a polimer oldathoz hozzáadtam 0,46 mL hidrazin monohidrátot 

(0,4768 g, 9,5 mmol, 20 ekv.), és az így kapott reakcióelegyet 40 órán át kevertettem 
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szobahőmérsékleten. Ezután az elegyet 6 órán át tároltam 4 °C-on, mellyel elősegítettem a 

melléktermék kiválását. Az oldatot leszűrtem, és a terméket kicsaptam nagy feleslegű 

THF/dietil-éter (2:1) elegyében. A kapott anyagot centrifugáltam, majd a kicsapásos tisztítási 

lépést további kétszer ismételtem. A tiszta terméket vákuumban, 45 °C-on szárítottam (mNH2-

HbPG = 0,7165 g; kitermelés = 77%). 

 

4.3.4. Karboxil-monofunkciós HbPG előállítása (COOH-HbPG) 

Egy 10 mL-es gömblombikba bemértem 100 mg (0,05 mmol) monoamin funkciós 

HbPG-t, amit 3,6 mL EtOH-ban feloldottam. Ezután 0,8 mL etanolos borostyánkősav-

anhidrid oldatot (10 mg/mL; 8 mg; 0,05 mmol; 1 ekv.) és 7 ml trietilamint (5,1 mg, 

0,05 mmol, 1 ekv.) adtam a reakcióelegyhez, amit ezt követően 5 órán át kevertettem 

szobahőmérsékleten. A terméket kétszeri THF-be történő kicsapással tisztítottam, 

centrifugálással gyűjtöttem, és 35 °C-on vákuumban szárítottam tömegállandóságig  

(mCOOH-HbPG = 0,0728 g; kitermelés = 71%). 

 

4.3.5. Maleimid-monofunkciós HbPG előállítása (Mal-HbPG) 

Egy 5 mL-es gömblombikba bemértem 100 mg (0,47 mmol, 1 ekv.)  

6-maleimidohexánsavat, amit 5 mL DMF-ben oldottam. Az oldathoz hozzáadtam a szükséges 

mennyiségű N-hidroxiszukcinimidet (NHS; 58,6 mg, 0,49 mmol, 1,05 ekv.) és a diciklohexil-

karbodiimidet (DCC; 100,9 mg, 0,48 mmol, 1,01 ekv.). Az elegyet 2 órán át kevertettem 

szobahőmérsékleten, majd szűréssel eltávolítottam a képződő diciklohexil-ureát. Ezt követően 

az így előállított 6-maliemidohexánsav-NHS észter törzsoldatából 0,4 mL-t (19,5 mg, 

0,063 mmol, 1,25 ekv) hozzáadtam az NH2-HbPG DMF-es oldatához (100 mg, 0,05 mmol; 

4,6 mL DMF-ben oldva). Az kapott reakcióelegyet egy éjszakán át kevertettem 

szobahőmérsékleten. A terméket kétszeri THF/dietil-éter (2/1) elegybe történő kicsapással 

tisztítottam, centrifugálással gyűjtöttem, majd 35 °C-on vákuumban szárítottam  

(mMal-HbPG = 0,0876 g, kitermelés = 81%). 

 

4.3.6. Klóracetamid-monofunkciós HbPG előállítása (Cl-HbPG) 

A funkcionalizálást egy 10 mL-es gömblombikban végeztem, melybe bemértem  

100 mg NH2-HbPG-t (0,05 mmol), amit 4 mL DMF-ben oldottam fel. Ezzel párhuzamosan, 

klórecetsav-pentaklórfenil észtert állítottam elő 1-1 ekvivalens pentaklórfenolból és 

klórecetsavból DCC jelenlétében, melyet (0,0223 g, 0,065 mmol, 1,3 ekv.) 1 mL DMF-ben 

oldva hozzáadtam a polimer oldathoz. A reakcióelegyet egy éjszakán át kevertettem 
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szobahőmérsékleten. A terméket kétszer kicsaptam 10-szeres feleslegű hűtött THF-be, 

centrifugálással gyűjtöttem, majd 35 °C-on vákuumban szárítottam tömegállandóságig  

(mCl-HbPG = 0,0689 g, kitermelés = 68%). 

 

4.3.7. Különböző monofunkciós HbPG-k előállításának igazolása  

 

Többdimenziós NMR spektroszkópia 

A monofunkciós HbPG funkciós csoportjának módosítását többdimenziós NMR 

mérésekkel igazoltuk. A kvalitatív NMR méréseket Varian NMR System készüléken (1H 

frekvencia = 400 MHz, 13C frekvencia = 100 MHz) 5 mm-es inverz detektálású kettős 

szélessávú {1H-19F}/{31P-15N}, z-gradienssel ellátott mérőfejjel DMSO-d6 oldószerben 

végeztük. A kémiai eltolódás referenciájaként az oldószer jeleit használtuk (39,50 ppm a 13C 

és 2,50 ppm a 1H skálán). A végcsoportok teljes asszignációjához egydimenziós direkt 

besugárzású (1H, 13C), heteronukleáris 1H-13C (Heteronuclear Single-Quantum Correlation – 

HSQC, Heteronuclear Multiple Bond Correlation – HMBC) és homonukleáris 1H-1H (zero 

quantum suppressed Total Correlation Spectroscopy – zTOCSY) használtunk. A mérések 

hőmérséklete 25 °C volt. 

 

Elektrospray ionizációs tömegspektrometria (ESI-MS) 

A makromolekulák szerkezetét, azaz a ftálimid-csoport beépülését a HbPG-be és 

amincsoporttá történő átalakítását ESI-MS mérésekkel is vizsgáltuk, melyhez egy Bruker 

Daltonics Esquire 3000 Plus (Bréma, Németország) ioncsapdás tömegspektrométert 

alkalmaztunk. A mintákat 0,1% ecetsavat tartalmazó acetonitril-víz (50/50 V/V%) elegyben 

oldottuk és 4 μl/min folyamatos minta injektálást alkalmaztunk a mérés során. Az ESI-MS 

spektrumokat pozitív ion módban rögzítettük 200-2200 m/z tartományban, 1000 m/z target 

mass beállítással.  

 

4.4. Amfifil alkil-monofunkciós HbPG előállítása és alkalmazása PLGA 

nanorészecskék előállítására 

 

4.4.1. Alkil-monofunkciós HbPG-k előállítása 

Az amfifil HbPG-k előállítását glicidol anionos gyűrűfelnyílásos polimerizációjával 

végeztem, két eltérő alifás alkohol, dodekanol és oktadekanol iniciátorok alkalmazásával. 
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Azért, hogy a képződő makromolekulákban a hidrofób-tartalom, azaz az alkillánc/HbPG 

arány közel megegyezzen (~10%), eltérő monomer/iniciátor arányokat alkalmaztam a 

polimerzáció során. A szükséges mennyiségű iniciátort (dodecil-alkohol: 1,2202 g, 

6,56 mmol; octadecil-alkohol: 1,2346 g, 4,57 mmol) bemértem egy 100 mL-es háromnyakú 

gömblombikba, melyhez mechanikus keverőt és vákuuumline-t csatlakoztattam, a lombik 

harmadik nyakát pedig szeptummal lezártam. Az iniciátor hidroxilcsoportjainak 

deprotonáláshoz megfelelő mennyiségű kálium-metoxid metanolos oldatát (0,1 ekv. az 

iniciátorra számolva) adtam az iniciátorhoz, melyet 40 °C-on 30 percig kevertettem N2 alatt. 

Ezt követően a MeOH-t vákuum segítségével eltávolítottam és a reakcióelegyet 95 °C-ra 

fűtöttem. Ezután megkezdtem a szükséges mennyiségű (10 mL, 11,17 g, 150,9 mmol) glicidol 

monomer lassú beadagolását fecskendőpumpa segítségével. Azért, hogy az esetleges 

monomerre történő láncátadást teljes mértékben visszaszorítsam, a monomeradagolás 

sebességét három lépésben változtattam: 1,5 mL 1 mL/h sebességgel, majd 2,5 mL monomer 

2 mL/h sebességgel és 6 mL 4 mL/h sebességgel. A monomeradagolás befejezését követően a 

reakcióelegyet további három órát kevertettem 95 °C-on, majd hagytam szobahőmérsékletre 

hűlni. A nyersterméket 60 mL EtOH-ban oldottam, ioncserélő oszlopon (Amberlite IR120) 

engedtem át és kétszer kicsaptam nagy feleslegű dietil-éterbe. A kicsapószert dekantáltam a 

kiülepedett termékekről, melyeket 50 °C-on vákuumban tömegállandóságig szárítottam 

(mC12-HbPG = 10,2838 g, kitermelés = 83%; mC18-HbPG = 9,7996 g, kitermelés = 79%). 

 

4.4.2. Karboxifluoreszcein-funkcionalizált C18-HbPG előállítása (C18-HbPG-CF) 

Igazolni kívántam, hogy az amfifil HbPG hidroxilcsoportjainak módosításával 

előállítható olyan funkciós makromolekula, mely alkalmas lehet funkciós felületű PLGA 

nanorészecske előállítására és stabilizálására. Ehhez elvégeztem a C18-HbPG makromolekula 

karboxifluoreszceinnel (CF) való funkcionalizálását. A C18-HbPG-t (0,3001 g, 0,08 mmol) 

bemértem egy 25 mL-es gömblombikba és feloldottam 10 mL DMF-ben. Hozzáadtam a 

szükséges mennyiségű 5(6)-karboxifluoreszceint (0,0753 g, 0,20 mmol), DCC-t (0,0413 g, 

0,20 mmol) és DMAP-t (0,0244 g, 0,20 mmol). A reakcióelegyet 5 órán át kevertettem 

szobahőmérsékleten. Ezt követően a lombikot 6 órán át 4 °C-on tároltam, mely során a 

hűtéssel elősegítettem a diciklohexil-urea melléktermék kiválását. Ezután az elegyet hidegen 

szűrtem, majd a terméket kicsaptam nagy feleslegű Et2O-ba, és a kicsapódó terméket 

centrifugálással gyűjtöttem. A tisztítási lépést még egyszer megismételtem, az összegyűjtött 

terméket 45 °C-on szárítottam vákuumban (mC18-HbPG-CF = 0,2891 g, kitermelés = 77%). 
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4.4.3. Alkil-HbPG-vel stabilizált PLGA nanorészecskék előállítása 

PLGA (50:50) 10 g/L-es acetonos oldatából 1 mL-t kevertetés közben 10 mL vizes 

oldatba csepegtettünk, mely stabilizátorként alkil-HbPG-t tartalmazott. Az alkil-HbPG 

stabilizátor koncentrációját 0,05-2.0 g/L között változtattuk. Az elegyet egy éjszakán át 

folyamatosan kevertettük, mely közben az aceton elpárolgott. A keletkező szolból az esetleges 

nagyobb polimer aggregátumokat 6000 fordulat/perc-es centrifugálással (10 perc) távolítottuk 

el, majd a felülúszót dialízissel tisztítottuk. 

 

4.4.4. Amfifil HbPG minták és a HbPG-PLGA nanorészecskék analízise 

 

Gélpermeációs kromatográfia (GPC) 

Az alkil-HbPG minták acetilezésének menete megegyezett a 4.3.2. fejezetben 

leírtakkal. Az acetilezett alkil-HbPG minták GPC vizsgálatához szerves fázisú GPC-t 

alkalmaztam. Az analízis a 4.2.4. fejezetben ismertetett körülményekkel megegyező módon 

történt. 

 

NMR spektroszkópia 

Elvégeztem az előállított alkil-HbPG minták és a C18-HbPG-CF minták 1H-NMR 

spektroszkópiás analízisét, mely alapján meghatároztam a minták számátlag 

polimerizációfokát (DPn) és abból az alkil-HbPG-k számátlag molekulatömeg (Mn) értékeit, 

valamint igazoltam a funkcionalizálási reakció sikerességét. A méréseket (a 4.2.4. fejezetben 

leírtak szerint) egy Bruker Avance 500 típusú berendezéssel 500 MHz-es 1H frekvencián 

végeztem, 30 °C-on DMSO-d6 oldószerben. 

 

Cseppalak analízis 

Az előállított alkil-HbPG minták felületaktív tulajdonságát vizes oldatuk felületi 

feszültségének mérésével vizsgáltuk, melyet cseppalak analízis segítségével határoztunk meg. 

Az analízishez OCA15+ berendezést (Dataphysics, Németország) alkalmaztunk. 1 µL /s 

sebességgel· teflon bevonatú Hamilton fecskendő alkalmazásával 8 µL különböző 

koncentrációjú (10-4 – 102 g/L) polimer oldatból cseppet képeztünk. A levegő/víz 

határfelületen végbemenő adszorpciót követően a cseppet vízgőzzel telített gázküvettába 

merítettük. A felületi feszültséget 15 perc elteltével határoztuk meg. Minden 

polimerkoncentrációt 23 ± 0.5 °C-on három párhuzamos mérés elvégzésével vizsgáltunk 

(± 0.5 mN /m).  
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Fehérjeadszorpció vizsgálata kvarckristály mikromérleggel (QCM) 

A C18-HbPG felületi biokompatibilitását az amfifil polimerrel borított aranyozott 

kvarckristály felület (5 MHz AT-cut, átmérő: 1 inch, érzékenységi faktor 

szobahőmérsékleten: 56.6 Hz×μg-1×cm2) és marha szérum albumin (BSA) kölcsönhatásának 

vizsgálatát QCM200 (Stanford Research Systems, USA) típusú kvarckristály mikromérleggel 

végeztük, mely egy átfolyó cellát, oszcillátort és analizáló egységet tartalmazott. Az 

átfolyócellához perisztaltikus pumpa csatlakozott, mellyel 0,2 mL/perc áramlási sebességet 

állítottunk be. A vizsgálatokat 25 ± 0,1 °C-on végeztük. Az aranyfelületet UV/ózon 

segítségével tisztítottuk, majd mostuk EtOH-val és kétszer desztillált vízzel, és ezután 

megismételtük az UV/ózon kezelést. Ezt követően 2 mM-os NaCl oldat áramoltatásával stabil 

alapvonalat vettünk fel. Ezután megkezdtük a C18-HbPG oldat (2,5 mL; 2 g/L) áramoltatását 

a cellán keresztül, majd a pumpát 15 percre megállítottuk. A következő lépésként 1 mL BSA 

oldatot (10 μg/mL ami 2 mM NaCl-ot tartalmazott) áramoltattunk a cellán keresztül, majd a 

pumpát 10 percre leállítottuk, mely során vizsgáltuk a polimerrel borított réteg és a fehérje 

kölcsönhatását. A mérés során a kristály rezonanciafrekvenciáját rögzítettük, melynek 

megváltozása közvetlenül utal a lejátszódó kölcsönhatásokra. 

 

A HbPG-PLGA nanorészecskék morfológiai jellemzése atomi erő mikroszkópiával (AFM) 

Az alkil-monofunkciós HbPG–PLGA nanorészecskék alakját és morfológiáját AFM-

mel vizsgáltuk. A vizsgálathoz szubsztrátként poli(etilén-imin)nel adszorbeált csillámot 

alkalmaztunk, hogy a nanorészecskéket jól elkülönült és jól fixált állapotában elemezhessük. 

Az így készített nanorészecske minták leképezését levegőn, szobahőmérsékleten egy XE-100 

AFM rendszer (Psia, Dél-Korea) segítségével végeztük nonkontakt módban, NSC15 

(Micromash, Estonia) cantilever, 0,8 Hz letapogatási sebesség és 5×5 μm letapogatási ablak 

alkalmazásával. 

 

Dinamikus fényszórás (DLS) 

A nanorészecskék átlagos hidrodinamikai méretét és diszperzitását DLS-sel 

(Brookhaven Instruments, USA) vizsgáltuk, amely egy BI-200SM goniométerrel és egy 

BI-9000AT digitális autokorrelátorral volt felszerelve. Fényforrásként Ar-ion lézert 

(Omnichrome, 543AP model) alkalmaztunk 488 nm hullámhosszon, mely vertikálisan 

polarizált fényt bocsájtott ki. A méréseket 90°-os detektálási szög alkalmazásával 25 °C-on 

végeztük. A rögzített autokorrelációs függvényeket másodrendű kumuláns expanziós 

módszerrel értékeltük ki. 
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A nanorészecskék elektroforetikus mobilitásának meghatározása 

Az alkil-HbPG-vel stabilizált PLGA nanorészecskék elektroforetikus 

mozgékonyságának vizsgálatát Malvern Zetasizer 4 típusú berendezéssel végeztük 2 mM 

NaCl sóoldatban, különböző koncentrációjú alkil-HbPG alkalmazásával. A mozgékonyság 

értékekből a zéta-potenciál értékét a Smoluchowski közelítés segítségével határoztuk meg. 

 

Az alkil-HbPG – PLGA nanorészecskék kolloid stabilitásának vizsgálata 

Az ionerősségnek a nanorészecskék kolloid stabilitására gyakorolt hatását turbiditás 

módszerrel vizsgáltuk.  Ezen vizsgálat során a kritikus aggregációs koncentrációt (cac) 

15 perccel a különböző koncentrációjú NaCl oldatok hozzáadását követően mértük. A mérést 

25 °C-on, 400 nm hullámhosszon egy Metertech SP-830+ (Metertech, Taiwan) típusú 

spektrofotométeren végeztük. 

 

C18-HbPG-CF – PLGA nanorészecskék fluoreszcens spektroszkópiás vizsgálata 

A karboxifluoreszceinnel funkcionalizált C18-HbPG-vel stabilizált PLGA 

nanorészecske fluoreszcens spektrumát Varian Cary Eclipse típusú fluoreszcens 

spektrofotométerrel (derékszögű geometria, 1×1 cm2) mértük, 5 nm-es monokromátor 

réstávolság beállításával. A gerjesztési spektrumot 527 nm-es emissziós hullámhosszon, míg 

az emissziós spektrumot 498 nm-es gerjesztési hullámhosszon rögzítettük. A kiértékeléshez a 

felvett spektrumokat Raman szórás módszerével kalibráltuk, ahol a mért intenzitás értékeket a 

tiszta víz Raman-csúcsa intenzitásának integrálértékére normalizáltuk. A spektrumok 

intenzitását Raman egységekben (R.U.) ábrázoltuk. 

 

4.5. HbPG alapú makromolekuláris antioxidánsok előállítása és 

alkalmazása PVC termooxidatív stabilizálására 

 

4.5.1. HbPG alapú makromolekuláris antioxidánsok előállítása (HbPG-l-AoxAc) 

A makromolekuláris stabilizátorok előállításához alapanyagként, három eltérő 

molekulatömegű HbPG-t állítottam elő glicidol anionos gyűrűfelnyílásos polimerizációjával 

és pentaeritritol iniciátor és három eltérő monomer/iniciátor arány (M/I = 80, 130, 330) 

alkalmazásával. A szükséges mennyiségű iniciátort (0,2415 g; 0;1579 g és 0;0620 g) 

bemértem egy háromnyakú gömblombikba, mechanikus keverőt és vákuumline-t 

csatlakoztattam hozzá, és a harmadik bevezetést szeptummal lezártam. Ezt követően KOMe 
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metanolos oldatát (0,4 ekv. az iniciátorra számolva) adtam a reakcióelegyhez, melyet egy órán 

át kevertettem 50 °C-on. A deprotonálást követően az MeOH-t vákuum segítségével 

eltávolítottam, és az elegyet 95 °C-ra termosztáltam N2 atmoszféra alatt. Ezután intenzív 

keverés mellett fecskendőpumpa segítségével beadagoltam a szükséges mennyiségű glicidol 

monomert (10 mL; 11,17 g; 0,1508 mol; 2 mL/óra), majd a reakcióelegyet további három órát 

kevertettem. A reakcióelegyeket hagytam szobahőmérsékletre hűlni, a nyerstermékeket 

EtOH-ban oldottam, ioncserélő oszlopon (Amberlite IR120) engedtem át és kétszer kicsaptam 

nagy feleslegű Et2O-ba. Az összegyűjtött polimereket tömegállandóságig szárítottam 

vákuumban 80 °C-on. Az így előállított HbPG-t közvetlenül, karakterizálás nélkül használtam 

fel a makromolekuláris antioxidánsok előállítására. 

A HbPG alapú makrostabilizátorok előállítását Steglich típusú észterezéssel végeztem 

az alábbi eljárás szerint. Egy 100 mL-es gömblombikba bemértem 1 g HbPG mintát 

(10,9 mmol ismétlődő egység), melyet 10 mL DMF-ben feloldottam és keverő babát 

helyeztem bele. Ezután hozzáadtam a 20 mL DMF-ben feloldott 3-(3,5-di-terc-butil-4-

hidroxifenil)propionsavat (AoxAc; 6,0519 g; 21,7 mmol, 2 ekv. az ismétlődő egységekre 

számolva) és DMAP-t (2,9296 g; 23,98 mmol; 2,2 ekv az ismétlődő egységekre számolva). 

Ezt követően hozzáadtam a DCC (4,9478 g; 23,98 mmol; 2,2 ekv az ismétlődő egységekre 

számolva) DMF-es oldatát (20 mL). A lombikot lezártam és szobahőmérsékleten kevertettem 

egy éjszakán keresztül. A képződő diciklohexil-ureát szűréssel eltávolítottam, majd az elegyet 

rotációs vákuumbepárló segítségével szárazra pároltam. A nyersterméket hideg THF-ben 

feloldottam, szűrtem és kicsaptam nagy feleslegű MeOH/brine (95/5 V/V%) elegybe, majd a 

kicsapódott terméket hexánnal mostam. A tisztítást még egyszer megismételtem. A 

termékeket vákuumban 50 °C-on szárítottam tömegállandóságig.  

 

4.5.2. HbPG alapú makromolekuláris antioxidánsok karakterizálása 

 

Gélpermeációs kromatográfia (GPC) 

Az előállított makrostabilizátorok molekulatömegének és PDI értékeinek 

meghatározása szerves fázisú GPC-vel történt. Az analízishez refraktív index és viszkozitás 

detektorokkal (Agilent Infinity 1260) felszerelt GPC-t alkalmaztam, melyhez három sorba 

kapcsolt 5 μm pórusméretű PlGel Mixed típusú oszlop (HR1, HR2, HR3; M-tartomány: 

100-600000 Da) és PlGel előtét oszlop kapcsolódott. Az elválasztás 35 °C-on történt, 

eluensként THF-et alkalmaztam, melynek áramlási sebessége 1 mL/perc volt. A 

kromatogramok kiértékelése, azaz az átlag molekulatömeg és PDI értékek meghatározása 



51 

lineáris polisztirol standardok alapján felvett (PSS standards) univerzális kalibrációs görbe 

alapján történt. 

 

NMR spektroszkópia 

A BHT analóggal végzett funkcionalizálás sikerességének igazolása és a hidroxil-

csoportok konverziójának kvantitatív meghatározása céljából 1H-NMR spektroszkópiával 

analizáltam az előállított HbPG alapú makrostabilizátorokat. A vizsgálathoz Varian NMR 

System spektrométert alkalmaztam. A méréseket 600 MHz-es 1H frekvencián végeztem,  

25 °C-on, CDCl3 oldószerben. 

 

UV-Vis spektroszkópia 

Az előállított HbPG alapú makrostabilizátor minták aktív csoport (BHT) tartalmának 

pontos meghatározását UV-Vis spektroszkópiával végeztem, melyhez egy Jasco MCB-100 

mini típusú cirkulációs fürdővel és Peltier hűtő/fűtő termosztát egységgel felszerelt Jasco 

V-650 spektrométert alkalmaztam. A mérést THF-ben, 1×1 cm-es kvarcküvettában, 23 °C-on 

végeztem. A minták aktív csoport tartalmát 275 nm-en mért abszorbancia alapján, BHT 

kalibráció segítségével határoztam meg. Kontrollmintaként a módosítatlan HbPG UV-Vis 

spektrumának felvétele EtOH-ban történt. 

 

Differenciális pásztázó kalorimetria (DSC) 

A makrostabilizátorok termikus viselkedésének feltérképezését DSC analízissel 

végeztem egy TA Instruments Q2000 instrument készülékkel, nitrogén atmoszférában, -60 és 

180 °C közötti tartományban, 10 °C/perc fűtési/hűtési sebességgel, három ciklusban 

(fűtés/hűtés/fűtés). Az első felfűtést a minták termikus előéletük eliminálása céljából 

végeztem el, így a minták üvegesedési hőmérséklet értékeit (Tg) a DSC görbék második 

felfűtési ciklusának inflexiós pontja alapján határoztam meg. 

 

Termogravimetriás analízis (TGA) 

A minták TGA analízisét TA Instruments Q500 berendezéssel végeztem nitrogén 

atmoszférában, 35 és 750 °C hőmérséklet tartományban, 10 °C/perc fűtési sebességet és 

100 mL/perc N2 áramot alkalmazva. A HbPG alapú makrostabilizátor minták termikus 

stabilitását az 5%-os tömegveszteséghez tartozó hőmérséklet értékkel (Td) jellemeztem. 
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4.5.3. HbPG alapú makrostabilizátorok antioxidatív hatékonyságának vizsgálata PVC 

termooxidatív degradációjában 

Az előállított makrostabilizátorok antioxidatív tulajdonságát a PVC termooxidatív 

degradációjára gyakorolt hatásának vizsgálatával jellemeztem, és a műanyagiparban széles 

körben alkalmazott Irganox1010 antioxidánssal hasonlítottam össze. A vizsgálatokat egy 

Metrohm PVC Thermomat 763 berendezéssel végeztem. Az egyes reaktorcsövekbe 0,2 g 

stabilizátormentes PVC-t és 20 mL TCB-t mértem. Ezekhez adagoltam a számított 

mennyiségű Irganox1010-et, illetve az előállított makrostabilizátorokat, melyek mennyiségét 

szisztematikusan változtattam (0,14, 0,29, 0,59, 1 ekv. BHT/100 vinil-klorid (VC) ismétlődő 

egység) a vizsgálatok során. A PVC termooxidatív degradációja minden esetben 4 L/óra 

oxigénáramban zajlott 200 °C hőmérsékleten, ahol a berendezés a degradáció során 

eliminálódó HCl mennyiségét rögzítette. A HCl eliminációs görbék alapján meghatározott 

oxidációs indukciós idő (OIT) és a standard deviáció (SD) értékeket két párhuzamos mérés 

segítségével határoztam meg. Négy órás degradációs időt követően a reaktorcsöveket gyorsan 

hűtöttem, és a polimereket kicsaptam hexánba. A kiülepedett polimerekről dekantáltam a 

kicsapószert, és vákuumban szárítottam tömegállandóságig szobahőmérsékleten. A kicsapási 

tisztítási lépést THF-ből még egyszer megismételtem. Az adalékanyagoknak a PVC átlag 

molekulatömegére gyakorolt hatását GPC-vel vizsgáltam, melynek körülményei megegyeztek 

a makromolekuláris stabilizátorok karakterizálása során ismertetett körülményekkel és 

berendezéssel. 

 

4.5.4. Adalékanyagok PVC mátrixból történő kioldódásának vizsgálata 

Annak az alapkoncepciónak az igazolása céljából, mely szerint a makromolekuláris 

adalékanyagok előnye a kismolekulás adalékanyagokkal szemben a kisebb mértékű 

kioldódásuk, extrakciós vizsgálatokat végeztem. Ezen vizsgálatok során 5% adalékanyagot 

(HbPG-l-AoxAc_1 illetve Irganox1010) tartalmazó ~0,25 mm vastagságú PVC blendeket 

készítettem a megfelelő komponensek THF-es oldatainak elegyítésével és az oldószer 

elpárologtatásával. A kapott blendeket azonos tömegű darabokra (30±0,2 mg) vágtam és az 

egyes darabokat 100 mL oldószerbe (víz és hexán) helyeztem. Ezután előre meghatározott 

extrakciós időket (24, 48, 96, 168, 240 óra) követően a blendeket kivettem az 

extrahálószerből, egy órát szűrőpapíron, majd 5 órát vákuumban, szobahőmérsékleten 

szárítottam. A kioldódott adalékanyag mennyiségét 1H-NMR spektroszkópiával követtem. A 

blendeket THF-d8-ban oldottam, a méréseket egy Bruker Avance 500 spektrométeren 

végeztem 500 MHz 1H frekvencián, 30 °C-on.  
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5. Eredmények és értékelésük 

 

5.1. Allil-telekelikus polisztirol előállítása egy-üst reakcióval és láncvégi 

módosítási lehetőségei 

 

A polisztirol (PSt) az egyik legnagyobb mennyiségben előállított tömeg-polimer, 

melyet az élet számos területén alkalmaznak. Tulajdonságainak, valamint reaktivitásának 

módosításával a felhasználási területek tovább bővíthetők. Ezért célszerű olyan új eljárások 

kidolgozása, melyek segítségével különféle funkciós csoportok alakíthatók ki egyszerűen a 

polimer meghatározott pontján/pontjain. Munkám során telekelikus, azaz a lineáris lánc 

mindkét végén reaktív csoportot tartalmazó polisztirol elállítását és további módosításának 

lehetőségeit vizsgáltam, melynek sémája a 15. ábrán látható. 

 

 

15. ábra: Homotelekelikus polisztirol előállítása ATRP-vel és azt követő láncvég 

módosítással; (a) ATRP tömb polimerizáció: Cu(I)Br/PMDETA, 100 ˚C, N2; (b) in situ 

allilálás: ATMS, TiCl4, DCM vagy BTF, 25 °C; (c) hidroborálás/oxidálás: 9-BBN, THF, 

H2O2, KOH, THF/víz, 0˚C; (d) epoxidálás: mCPBA, DCM, 0 °C és 25 °C 

 

Bróm-telekelikus polisztirolt állítottam elő ATRP-vel dibróm-toluol iniciátor és 

Cu(I)Br/PMDETA katalizátor-rendszer alkalmazásával. Az így kapott terméket három részre 

osztottam. A nyerstermék egyharmadát feldolgoztam, és a polimert kinyertem metanolba 

történő kicsapással. A kapott termékek átlag molekulatömegét és molekulatömeg-eloszlását 

gélpermeációs kromatográfiával (GPC) vizsgáltam. Az egyes szintézislépésekben kapott 

polimerek GPC kromatogramjai a 16.a ábrán, míg az azokból számolt molekulatömeg-
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eloszlás görbék a 16.b ábrán láthatók. Az átlag molekulatömeg és polidiszperzitás index 

(PDI) értékeket az 1. táblázatban foglaltam össze. 

 

16. ábra: Az előállított telekelikus PSt minták GPC kromatogramjai (a) és az azokból 

meghatározott molekulatömeg-eloszlás görbék (b) 

 

1. táblázat: Az előállított telekelikus PSt minták számátlag molekulatömege, valamint 

polidiszperzitás index és áltagos láncvégfunkcionalitás értékei 

Minta Mn,GPC (g/mol) PDIa 
Mn,NMR

 b 

(g/mol) 

Mn,átl
 c 

(g mol-1) 

Fn
 d 

Br-PSt-Br 1910 1,14 2080 1995 1,92 

All-PSt-All (BTF) 2090 1,15 2230 2160 1,93 

All-PSt-All (DCM) 2120 1,16 2270 2195 1,93 

OH-PSt-OH 2270 1,16 2495 2383 1,91 

Epox-PSt-Epox 2300 1,16 2410 2355 1,95 

a Polidiszperzitás index (PDI =Mw/Mn) 
b NMR spektroszkópia segítségével meghatározott számátlag molekulatömeg  
c Átlagos számátlag molekulatömeg (a GPC és az NMR mérésből számolva) 
d Áltagos láncvégfunkcionalitás 9. egyenlettel számolva 

 

A GPC eredmények igazolták, hogy az alkalmazott ATRP tömbpolimerizációval szűk 

molekulatömeg-eloszlású (PDI = 1,14) termék állítható elő. A monomerkonverziót 

gravimetriásan határoztam meg, mely 18%-nak adódott. A GPC alapján meghatározott 

molekulatömeg (1910 g/mol) jelentősen nagyobb, mint a monomer/iniciátor arányból és a 

monomerkonverzióból számított teoretikus érték. Ez alapján feltételezhető, hogy a gyökös 

polimerizáció során lánc-lánc rekombináció játszódott le, illetve lehetséges, hogy alacsony az 
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iniciátor hatékonysága. Tekintettel arra, hogy a mért viszonylag kis monomerkonverziónál 

teljesen elhanyagolható mértékű a lánczáródás (rekombináció), a kapott eredmény arra utal, 

hogy a dibróm-toluol egy kis hatákonyságú ATRP iniciátor. Mindazon által ezek a hatások 

nem csökkenthetik a láncvégi funkcionalitást, mivel az esetleges rekombináció is csak 

telekelikus makromolekulát eredményezhet. Ezt 1H-NMR spektroszkópia segítségével 

igazolhatjuk (17. ábra). 

 

 
17. ábra: A bróm-telekelikus polisztirol integrált 1H-NMR spektruma 

 

A felvett 1H-NMR spektrumon megfigyelhető a bróm atom melletti metin-csoport 

protonjának kémiai eltolódása 4,35-4,65 ppm közötti tartományban, míg az aromás 

oldalcsoportok protonjainak jelei 6,6-7,35 ppm és a főlánc protonjainak jelei 1,25-2,95 ppm 

közötti tartományokban jelennek meg. Feltételezve, hogy mindegyik PSt lánc két láncvégi 

brómot (metin-csoportot) tartalmaz, az azonosított tartományok relatív integrálja alapján 

meghatározható a polimer számátlag molekulatömege (2080 g/mol), mely jó egyezést mutat a 

GPC analízis során meghatározott Mn értékkel. Ez egyértelműen azt igazolja, hogy a dibróm-

toluol alkalmazásával valóban a 15. ábrán látható reakciónak megfelelően bróm-telekelikus 

PSt képződik. 

Az allilcsoport egy kiemelkedően sokoldalú funkciós csoport, mely többféle módon is 

tovább alakítható. Ezért a polimer kémiában intenzíven kutatott terület az allilcsoport jól 

definiált kialakítása a makromolekulákon. Mint ahogy azt az irodalmi áttekintés során 

bemutattam, a poliizobutilén in situ láncvégmódósítása karbokationos allilálással egy jól 

ismert és általánosan alkalmazott eljárás. A polisztirol esetén ezt a módszert eddig csak két 

lépésben, azaz a korábban ATRP-vel előállított és megfelelően tisztított monofunkciós PSt 

funkcionalizálására alkalmazták. Ezért kísérletet tettem egy egyszerű egy-üst (one-pot) 
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reakció kidolgozására, melyben az ATRP-vel kapott Br-telekelikus PSt-t közvetlenül allil-

telekelikus makromolekulává terveztem alakítani karbokationos körülmények között 

allil-trimetil-szilánnal TiCl4 jelenlétében (15. ábra). A láncvég-módosítást két oldószerben, a 

karbokationos polimerizáció és az allilálás széles körűen alkalmazott oldószerében, 

diklórmetánban (DCM) valamint egy környezetileg előnyösnek tartott oldószerben, 

benzotrifluoridban (BTF) hajtottam végre, a fentebb említett bróm-telekelikus PSt sztirolos 

oldatainak tisztítás nélküli (az ATRP-t követő mintavétel után fennmaradó kétharmad) 

felhasználásával. A kapott polimerek átlag molekulatömegét, molekulatömeg-eloszlását  

és funkcionalitását GPC-vel és NMR spektroszkópiával vizsgáltam (16. és 18. ábra,  

1. táblázat). 

 
18. ábra: Az előállított bróm- (1), allil- (BTF-ben (2) és DCM-ben (3)), hidroxil- (4) és 

epoxid-telekelikus (5) PSt-ok 1H-NMR spektrumai (oldószer szennyezők: * THF; # DMF) 

 

Ahogy a 16. ábrán látható, a kapott allil-telekelikus PSt-ok kromatogramjai és 

molekulatömeg-eloszlás görbéi közel egybe esnek a bróm-telekelikus PSt görbéivel, így 

megállapítható, hogy az allil-funkciós PSt-ok molekulatömege és molekulatömeg-eloszlása 

számottevően nem változott meg a funkcionalizálás során (lásd 1. táblázat: BTF-ben: 

Mn = 2090 g/mol, PDI = 1,15 és DCM-ben: Mn = 2120 g/mol, PDI = 1,16). 

Az előállított allil-telekelikus polisztirol minták 1H-NMR spektrumai a 18. ábrán 

láthatók. A felvett spektrumokon jól látható, hogy az allilálást követően a halogén láncvég 
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jelenlétére utaló protonok jelei nem jelennek meg a spektrumokban. Emellett az allilcsoport 

protonjainak kémiai eltolódásai egyértelműen azonosíthatók a 5,4-5,7 (-CH=) és 4,5-4,9 

(CH2=) ppm tartományokban, mely tartományok relatív integrálja 1:2 (lásd Függelék F1. és 

F2. ábrák). A termékeket 1H-13C korrelációs NMR spektroszkópiával (HSQC) is analizáltuk. 

A felvett 2D spektrumok a 19. ábrán láthatók.  

 
19. ábra: Az előállított bróm- (kék), allil- (BTF-ben előállított; lila), hidroxil- (piros) és 

epoxid-funkcionalizált (fekete) telekelikus PSt minták teljes (a) és a funkciós csoportok 

kémiai eltolódására jellemző régiójára nagyított (b) 1H-13C HSQC spektrumai 

(a hidroxil-funkciós PSt spektrumaiban azonosított THF szennyező eltolódásai  

a d1H 3,75 ppm, d13C 68 ppm pontokban jelennek meg) 

 

A bróm-telekelikus PSt 2D spektrumán az 1H 4,35-4,65 ppm tartományban megjelenő 

proton jeléhez tartozó 13C keresztcsúcsa 54,20 és 52,43 ppm-nél jelenik meg, mely igazolja az 

alkil-halogenid csoport jelenlétét. Ez a keresztcsúcs az allil-funkciós PSt 2D spektrumán már 

nem jelenik meg, viszont a 136,6 ppm (CH=) és 115,8 ppm (-CH2=) tartományokban 

megjelenő 13C kémiai eltolódások egyértelműen alátámasztják az allilcsoport sikeres 

kialakítását. Ezen eredmények alapán kijelenthető, hogy a halogén láncvégek allilcsoporttá 

történő átalakítása kvantitatív módon játszódott le. Továbbá ki kell emelnem, hogy a 

karbokationos körülmények között végbemenő Friedel-Crafts alkilezési reakció az általam 
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vizsgált rendszerben nem játszódott le. Ez azért jelentős, mert – mint ahogy a 2.4.3. fejezetben 

bemutattam – ezen mellékreakció során a kationos aktív láncvég egy láncmenti aromás 

oldallánccal reagál el, mely elágazó szerkezetet vagy indanil láncvég kialakulását, és így a 

reaktív láncvégek számának csökkenését eredményezi, mely az átlag molekulatömegek és a 

PDI emelkedésében is jelentkezne. Ennek az úgynevezett önalkilezési reakciónak a során 

képződő metin proton kémiai eltolódása (1H ~ 3,5 ppm) nem jelenik meg a spektrumokban, 

azaz olyan mellékreakció, mely a funkcionalitás csökkenését eredményezi, nem játszódik le a 

módosítás során.  

A két oldószerben végzett allilálási reakcióban kapott minták analízis eredményeit 

összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy mind a termékek GPC-vel meghatározott 

molekulatömeg és PDI értékei, mind az NMR spektroszkópiásan meghatározott 

funkcionalitásuk (azaz a megfelelő tartományok integrál arányai) közel megegyeznek. 

Kijelenthető tehát, hogy a sztirol atomátadásos gyökös tömbpolimerizációját követően a 

karbokationos allilálás kvantitatív módon elvégezhető egy egyszerű egy-üst (one-pot) 

reakcióban, az általánosan alkalmazott DCM-ben, valamint a környezetileg előnyösnek tartott 

BTF-ben is. Habár a sztirol ATRP-s és karbokationos polimerizációja BTF-ben egyaránt 

ismert az irodalomban [45,64], meg kell azonban jegyeznem, hogy tudomásom szerint ezt az 

allilálási reakciót ebben az oldószerben sem különállóan, sem egy-üst reakcóban eddig még 

nem vizsgálták.  

A GPC és az NMR analízis során meghatározott Mn értékek átlagának (Mn,átl) 

ismeretében (1. táblázat és a 9. egyenlet segítségével meghatározható az áltagos 

láncvégfunkcionalitás (Fn) értéke: 

𝐹𝑛 =
𝑀𝑛,𝐺𝑃𝐶

𝑀𝑛,á𝑡𝑙
∙ 2       (9) 

A számolt láncvégfunkcionalitás értékeket az 1. táblázatban tüntettem fel. Ahogy látható, 

mindkét oldószer alkalmazása esetén sem változott a kiindulási Br-telekelikus PSt 

funkcionalitása, azaz mind DCN-ben, mind pedig BTF-ben sikerült közel kettes 

funkcionalitást elérni a módosítási reakciók során. 

Mint ahogy említettem, az allilcsoport számos reakcióban tovább alakítható. Az 

irodalmi áttekintés során bemutatott poliizubutilén módosításának analógiájára [10] 

megkíséreltem hidroborálással OH-telekelikus és epoxidálással epoxid-telekelikus PSt 

előállítását a 15. ábrán bemutatott séma szerint. A kapott termékek GPC kromatogramjainak 

és molekulatömeg-eloszlás görbéinek (16. ábra) alakja és helyzete nem változik meg 

számottevő mértékben a láncvégmódosítás hatására. A meghatározott Mn és PDI értékek  
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(1. táblázat) azt mutatják, hogy a minták polidiszperzitás indexei közel változatlanok 

maradtak a funkcionalizálásokat követően, míg a számátlag molekulatömegük csak nagyon 

kis mértékben nőtt. Feltételezhetően az Mn változása kizárólag a funkcionalizálást követő 

tisztítási lépések következménye, olyan mellékreakciók pedig, melyek például 

összekapcsolódást vagy láncszakadást eredményeznek, nem játszódtak le a reakciók során. Az 

allilált polimerek esetéb egy kis váll észlelhető a GPC görbéken a nagyobb molekulatömegek 

irányába. Ez annak a következménye, hogy a TiCl4 beadagolását követően allilálás és a sztirol 

karbokationos addíciója kompetitív módon játszódik le addig, amíg az összes láncvég nem 

terminálódik allilcsoportokkal. Az, hogy ez a kismértékű kiszélesedés nem lánc-lánc 

kapcsolódás eredménye Friedel-Crafts alkilezéssel az allil-végű PSt minták 1H-NMR 

spektrumai egyértelműen igazolják. Nem látható ugyanis ezekben a spektrumokban az ilyen 

típusú kapcsolódás során keletkező metin-csoport jele 3,5 ppm-nél a 18. ábrán. Az elvégzett 

1H és 1H-13C korrelációs 2D-NMR analízisek eredményei alapján (18. és 19 ábrák, az 

integrált 1H-NMR spektrumok a Függelék F3. és F4. ábrákon láthatók) megállapítható, hogy 

az allilcsoport jelei nem jelennek meg egyik funkciós termék spektrumában sem. A hidroxil-

csoport kialakulását az 1H spektrumban 3,45 ppm körül, míg a 13C spektrumban 62,8 ppm-nél 

megjelenő jelek igazolják, míg az epoxid láncvég kialakulását a 2,5 ppm (d1H) körüli és 48 és 

52 ppm ˙(d13C) közötti tartományokban megjelenő jelek bizonyítják. Mivel más jelek nem 

jelennek meg a spektrumokban, ezért ezek alapján kijelenthető, hogy láncvégfunkcionalitást 

csökkentő mellékreakció nem játszódott le a módosítások során, azaz a vizsgált reakciók 

kvantitatív módon mentek végbe. Ezt alátámasztja a meghatározott láncvégfunkcionalitás 

értékek (Fn), melyek az allil-telekelikus PSt Fn értékével hibahatáron belül megegyeznek. 

 

20. ábra: Az allil- (fekete), hidroxil- (kék) és epoxid- telekelikus (piros) PSt minták  

ATR-FTIR spektrumai 
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A funkciós csoportok további egyértelmű azonosítására IR méréseket is végeztem. Az 

allil-, hidroxil-, és epoxid-telekelikus PSt minták ATR-FTIR spektrumai a 20. ábrán láthatók. 

Az allil-telekelikus PSt spektrumában egyértelműen azonosítható, az allil-funkciós csoport 

karakterisztikus rezgései: a C=C kötés vibrációs rezgései 1638 cm-1 és a =C-H hajlító rezgései 

1417, 992, 814 cm-1 értékeknél. A módosítási lépéseket követően ezek a sávok már nem 

jelennek meg, azonban a hidroborálás/oxidáció-t követően 3585 cm-1 érték körül megjelennek 

az OH-csoport jelenlétére utaló rezgési sávok, valamint az epoxidálást követően a termék 

spektrumában 1259 cm-1 hullámszámnál megjelenik az oxirán-gyűrű szimmetrikus 

kötésnyúlási vegyértékrezgése (breathing). Kijelenthető tehát, hogy az ATR-FTIR analízis 

eredményei egyértelműen alátámasztották az NMR spektroszkópia során kapott 

eredményeket. 

Az polisztirol módosítása során elért eredmények összefoglalásaként kijelenthető, 

hogy a sztirol ATRP-jének és DCM-ben, valamint BTF-ben végzett karbokationos 

allilálásának összevonásával olyan egy-üst reakciót sikerült kifejlesztenem, mellyel jól 

definiált allil-telekelikus PSt állítható elő a bróm-telekelikus köztitermék izolálása nélkül. 

Továbbá bizonyítottam, hogy az allil-láncvégek kvantitatív módon, azaz a 

láncvégfunkcionalitás csökkenése nélkül hidroxil és epoxid-funkciós csoportokká alakíthatók, 

melyek feltételezhetően akár alkalmazhatóak lehetnek poliuretánok, epoxigyanták vagy 

kotérhálók előállítására, azok fizikai tulajdonságainak módosítására. 

 

5.2. Ftálimid-monofunkciós hiperelágazásos poliglicidol előállítása és 

módosítása különféle konjugációs reakciókban releváns funkciós 

csoportokká 

 

Napjainkban különösen előtérbe kerültek az elágazó polimerek, azok előnyös 

tulajdonságai miatt. Az egyik első jól szabályozott eljárással előállítható elágazó szerkezetű 

polimer a hiperelágazásos poliglicidol (HbPG) volt. Mint azt az irodalmi áttekintés során 

(2.4.5. fejezet) részletesen bemutattam, a HbPG, a gyógyászatban is széles körben alkalmazott 

PEG-hez hasonlóan biokompatibilis, valamint nagyszámú láncmenti és láncvégi hidroxil-

csoporttal rendelkezik, melyek könnyen módosíthatók. Mindazonáltal csak kevés olyan 

eljárás található a szakirodalomban, mely alkalmazásával jól definiáltan egy funkciós 

csoportot tartalmazó HbPG állítható elő. Emellett kijelenthető, hogy az amin funkciós csoport 

az egyik legsokoldalúbb csoport nem csak a kismolekulák, de a polimerek területén is. Ez a 
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funkciós csoport számos módon tovább alakítható, illetve lehetőséget biztosít különféle 

(bio)konjugációs reakciókra. Ezért megkíséreltem egy egyszerű eljárás kidolgozását amin-

monofunkciós HbPG előállítására. Mivel közismert, hogy az alkil-ftálimidek egyszerű 

reakciókkal a ftalil-csoport eltávolításával amincsoporttá alakíthatók [263] ezért az általam 

kidolgozott koncepció szerint ftálimid/ftálimid-kálium iniciátorrendszer alkalmazásával 

kíséreltem meg ftálimid-monofunkciós HbPG-t előállítani glicidol anionos gyűrűfelnyílásos 

polimerizációjával. Ennek az iniciátorrendszernek számos előnye lehet a korábban 

alkalmazott iniciátorokkal szemben. Többek között az iniciátor komponensei olcsón és nagy 

tisztaságban hozzáférhetők, valamint nem szükséges az iniciátor deprotonálása, mivel ez 

közvetlenül a komponensek összemérésével elérhető. Az általam vizsgált reakció sémáját a 

21. ábra szemlélteti. 

 
21. ábra: Ftálimid-monofunkciós HbPG előállítása glicidol anionos gyűrűfelnyílásos 

polimerizációjával ftálimid/ftálimid-kálium iniciátorrendszerrel 

 

Ebben a polimerizációs folyamatban egy új iniciátor alkalmazása során több 

szempontot is figyelembe kell venni. Az iniciátor molekulái, valamint a monomer beépülése 

során keletkező reaktív láncvég közötti protontranszfer reakciónak kellően gyorsnak kell 

lennie, valamint az iniciálásnak a láncnövekedésnél gyorsabbnak kell lennie. Ez a két 

szempont biztosítja az iniciátor molekulájának kvantitatív beépülését a polimer láncba. 

Emellett a monomerre történő láncátadást vissza kell szorítani, hogy ne képződhessen olyan 

polimer, mely nem tartalmazza az iniciátorból származó funkciós csoportot. Azért, hogy 

biztosítsam a magas iniciátorhatékonyságot a polimerizáció során, 2,5 mL/óra 

monomeradagolási sebességet alkalmaztam az irodalomban fellelhető 4-6 mL/óra adagolási 

sebesség helyett. A polimerizáció további körülményei, úgymint a magas polimerizációs 

hőmérséklet (95°C) és inert atmoszféra megegyezett a korábban közölt eljárásokkal [167]. 

Azért, hogy igazoljam, hogy a ftálimid/ftálimid-kálium a fent említett reakciókörülmények 
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mellett alkalmas a glicidol aninos gyűrűfelnyílásos polimerizációját iniciálni megfelelő 

iniciátorhatékonyság elérése mellett, különböző iniciátor/monomer arány alkalmazásával 

szisztematikus kísérletsorozatot végeztem, mely során különböző teoretikus molekulatömegű 

(1-6 kg/mol) HbPG-t állítottam elő, melyeket különböző módszerekkel vizsgáltam. 

Megjegyzendő, hogy mindegyik polimerizációs reakcióban a monomer konverzió közel 100% 

volt. 

 

 

22. ábra: A ftálimid-monofunkciós HbPG minták, az N-(3-hidroxipropil)ftálimid kalibrációs 

standard és a TMP iniciátorral készült HbPG* kontroll minta UV spektrumai 

 

Elsőként, az előállított ftálimid-monofunkciós polimereket UV spektroszkópiával 

vizsgáltam. Ahogy az a 22. ábrán jól látható, a ftálimid/ftálimid-kálium iniciátorrendszerrel 

készített polimerek spektrumában abszorpciós csúcs figyelhető meg az aromás tartományban, 

azaz a 270-310 nm hullámhossz tartományban. A kontroll mintaként, aromás csoportot nem 

tartalmazó 1,1,1-trisz(hidroximetil)propán (TMP) iniciátorral előállított HbPG (a 22. ábrán 

*-al jelölve) mintának nincs abszorbanciája ebben a régióban. Ebből arra következtethetünk, 

hogy a ftálimid-csoport beépült a makromolekulába. A polimerbe beépült ftálimid 

mennyiségének pontos meghatározásához N-(3-hidroxipropil)ftálimid kalibrációt készítettem, 

a számítás során a 290 nm-en mért abszorbancia értékeket vettem alapul. A minták 

koncentrációi, a mért abszorbancia értékek és a kalibrációs egyenes egyenlete táblázatosan 

összegezve a Függelékben található (F1. táblázat). Azt feltételezve, hogy minden polimer 

egy ftálimid funkciós csoportot tartalmaz, az UV eredményekből meghatározott ftálimid-

tartalom alapján meghatározható a makromolekula számátlag molekulatömege (Mn). A 
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meghatározott Mn értékeket a 2. táblázatban foglaltam össze. Ahogy látható, a ftálimid-

HbPG mintáknak az UV spektroszkópiás mérés alapján meghatározott Mn értékei nagyon jó 

egyezést mutatnak a monomer/iniciátor arány alapján meghatározott elméleti számátlag 

molekulatömeggel (Mteor).  

 

2. táblázat: A ftálimid/ftálimid-kálium iniciátorrendszerrel előállított HbPG minták teoretikus 

(Mteor) és a különféle kísérleti módszerekkel (UV- és NMR-spektroszkópia és gőznyomás 

ozmometria) meghatározott számátlag molekulatömeg (Mn) értékei, átlagos 

iniciátorhatékonysága és a polimerek elágazottsági fokának táblázatos összefoglalása 

 
Mteor 

g/mol 

Mn / g/mol 
  Fc   DBd 

UV 1H-NMRa 1H-NMRb VPO 

PhthIm-HbPG_1 1250 1280 1360 1390 1370 0,93 0,54 

PhthIm-HbPG_2 1525 1650 1640 1680 1530 0,94 0,52 

PhthIm-HbPG_3 2015 2070 2080 2080 2160 0,96 0,53 

PhthIm-HbPG_4 2610 2860 2640 2630 2750 0,96 0,53 

PhthIm-HbPG_5 5320 5820 5620 5730 5190 0,95 0,56 

a a módosítatlan HbPG minták 1H-NMR spektruma alapján meghatározva 
b az acetilezett HbPG minták 1H-NMR spektruma alapján meghatározva  
c átlagos iniciátorhatékonyság: a különböző módszerekkel kapott Mn értékek átlaga alapján 

meghatározva (10. egyenlet.) 
d elágazottsági fok: a minták 13C-NMR spektruma alapján a 11. egyenlet segítségével 

meghatározva 

 

Az előállított ftálimid-HbPG mintákat 1H-NMR spektroszkópiával is vizsgáltam 

DMSO-d6 oldószerben. Egy reprezentatív minta (PhthIm-HbPG_1) 1H-NMR spektruma 

látható a 23. (alsó) ábrán. A további minták 1H-NMR spektrumai a Függelék F5-F8. alsó 

ábráin láthatók. Megállapítható, hogy a 7,82-7,95 ppm tartományban megjelennek a ftálimid-

csoport aromás protonjainak jelenlétét igazoló kémiai eltolódások. A polimerek 1H-NMR 

spektrumának kvantitatív kiértékelése során általánosan alkalmazott módszer – a főlánc és a 

láncvég vagy az iniciátor kémiai eltolódásának integrálaránya – a HbPG esetén nem 

alkalmazható, mivel a deuterált oldószerben jelenlévő víz jele átfed a polimer főláncának 

(3,10-3,85 ppm) jelével. Jól látható azonban, hogy a láncmenti és a láncvégi 

hidroxilcsoportok jele 4,25-4,82 ppm közötti tartományban a főlánc és az iniciátor jelétől 

egyaránt jól elkülönülve jelenik meg a spektrumban.  
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23. ábra: A ftálimid/ftálimid-kálium iniciátor rendszerrel előállított HbPG minta (alsó,  

PhthIm-HbPG_1) és acetilezett származékának (felső) 1H-NMR spektrumai (DMSO-d6) 

 

A hidroxilcsoportok és az iniciátor egymástól elkülönülő jeleinek integrál-arányából 

közvetlenül meghatározható a számátlag polimerizációfok (DPn), ugyanis minden egyes 

monomer beépülése pontosan eggyel növeli a hidroxilcsoportok számát, függetlenül a 

képződő elágazó szerkezettől. A két említett tartomány integráljának hányadosa tehát 

pontosan eggyel nagyobb, mint a polimer DPn-je. Az így meghatározott DPn-ből pedig 

egyszerűen kiszámolható a polimer Mn értéke (lásd 2. táblázat). Kijelenthető, hogy az 

1H-NMR spektrumok alapján meghatározott DPn értékekből számolt számátlag 

molekulatömegek jól megegyeznek mind az UV spektroszkópiával meghatározott Mn 

értékekkel, mind a teoretikus molekulatömeg értékekkel.  

Elvégeztem a ftálimid-HbPG minták acetilezését, így lehetőség nyílt olyan független  

1H-NMR és GPC mérések elvégzésére is, melyek eredményei további információval 

szolgálnak a ftálimid/ftálimid-kálium iniciátorrendszer alkalmazhatóságáról. A 23. ábra felső 

spektrumán ugyanazon reprezentatív acetilezett HbPG származék (PhthIm-HbPG_1) 
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1H-NMR spektruma látható. A további acetilezett HbPG minták spektrumait a Függelékben 

(F5-F8. ábrák, felső spektrumok) tüntettem fel. A spektrumok alapján egyértelműen 

kijelenthető, hogy az acetilezés minden minta esetén kvantitatívan lejátszódott. A 

spektrumokban megjelennek 1,9 ppm körüli tartományban az acetilcsoport protonjainak jelei, 

valamint az acetilcsoporthoz kapcsolódó metilén- és metil-csoportok kémiai eltolódásaihoz 

tartozó jelek, rendre a 4,78-5,14 ppm és 3.86-4.22 ppm tartományokban. Megállapítható 

továbbá, hogy ezen jelek megjelenése mellett a hidroxilcsoport jelei nem láthatóak a 

spektrumokban. Ezen spektrumok alapján a kiindulási HbPG minták esetén bemutatottal 

analóg módon meghatározható a minták számátlag polimerizációs foka, valamint abból a Mn 

értékek. Ebben az esetben a DPn értékek az acetil protonok jeleinek és a ftálimid-csoport 

jeleinek integrál arányából határozhatók meg. Az acetilezett származékok 1H-NMR 

spektruma alapján meghatározott Mn értékeket a 2. táblázatban tüntettem fel. Látható, hogy 

ezek az értékek jól egyeznek mind a teoretikus számátlag molekulatömeg értékekkel, mind a 

korábban ismertetett módon a kiindulási ftálimid-HbPG minták UV és 1H-NMR 

spektroszkópiás analízise során meghatározott Mn értékekkel. Mindhárom módszer esetén 

kapott eredmények egyöntetűen alátámasztják, hogy a ftálimid-csoport beépült a polimerbe és 

sikerült monofunkciós HbPG-t előállítani széles molekulatömeg tartományban, ugyanis ha a 

kapott értékek jelentősen eltérnének a teoretikus számátlag molekulatömegtől, az arra utalna, 

hogy jelentős mennyiségű láncátadás történt, illetve a ftálimid iniciátor beépülésének hiányát 

igazolná. 

Az eddig ismertetett Mn értékek és azok meghatározása azon a feltételezésen alapultak, 

hogy minden makromolekula egy ftálimid egységet tartalmaz. Ennek tényleges igazolására az 

előállított minták számátlag molekulatömegét meghatároztam gőznyomás ozmometriával is. 

Ez a módszer a polimeroldatok gőznyomás-csökkenésén alapul, mely csak a polimeroldat 

koncentrációjának a függvénye, így ez a mérés közvetlenül abszolút számátlag molekula-

tömeg értéket szolgáltat a vizsgált mintáról, tehát független mind a makromolekula 

összetételétől és szerkezetétől, például a ftálimid-tartalomtól (ellenben az UV és NMR 

spektroszkópiáktól), mind a polimer hidrodinamikai térfogatától (szemben a GPC analízissel).  
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24. ábra A ftálimid-monofunkciós HbPG minták gőznyomás ozmometriás analízisének 

eredményei metanolban 45 °C-on (benzil kalibrációval). 

 

Ahogy az a 24. ábrán látható, a minták metanolos oldatának gőznyomása a minták 

teoretikus számátlag molekulatömegének növekedésévél csökken. Az illesztett egyenesek 

meredekségei alapján meghatározott molekulatömegeket a 2. táblázatban tüntettem fel. 

Kijelenthető, hogy a gőznyomás ozmometriával meghatározott Mn értékek jó egyezést 

mutatnak a teoretikus számátlag molekulatömeggel és a korábban ismertetett módszerekkel 

meghatározott számátlag molekulatömegekkel egyaránt. Ezen eredmények alapján 

egyértelműen kijelenthető, hogy a polimerizáció során láncátadás nem játszódott le, továbbá 

ez azon korábbi megállapítást is alátámasztja, miszerint minden polimer egy ftálimid funkciós 

csoportot tartalmaz. Az iniciátorrendszer hatékonyságának számszerű értékeléséhez 

meghatároztam az úgynevezett iniciátorhatékonyság (F) értékeket az alábbi képlet szerint: 

𝐹 =
𝑀𝑡𝑒𝑜𝑟

𝑀𝑛,á𝑡𝑙
       (10) 

ahol, Mteor a monomer/iniciátor mólarány alapján számolt elméleti számátlag molekulatömeg, 

Mn,átl pedig az egyes módszerekkel meghatározott Mn értékek átlaga. Az így meghatározott F 

értékek az 1. táblázatban találhatók. Ahogy a számolt F értékek minden általam vizsgált 

monomer/iniciátor arány esetén 0,93-0,96 közötti érték, tehát minden esetben 90%-nál 

nagyobb iniciátorhatékonyságot sikerült elérni. 

Az elágazó polimerek egyik fontos jellemzője az úgynevezett elágazottsági fok (DB), 

mely megmutatja, hogy a beépült monomerek hány százalékán képződik elágazási pont a 

polimerizáció során. A HbPG esetén, az irodalomban fellelhető eljárás [264] szerint 

kvantitatív 13C-NMR spektroszkópia segítségével meghatározhatók a minták DB értékei. Az 

egyik reprezentatív minta (PhthIm-HbPG_1) 13C-NMR spektruma és az azonosított szerkezeti 
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elemek a 25. ábrán láthatók. A további minták integrált 13C-NMR spektrumait a Függelékben 

tüntettem fel (F9-F13. ábrák). 

 

25. ábra: A PhthIm-HbPG_1 jelű minta 13C-NMR spektruma 

 

A 13C-NMR spektrumban azonosított szerkezeti elemek integrálja alapján az elágazottsági fok 

az alábbi egyenlettel számolható: 

𝐷𝐵 =
2𝐷

(2𝐷+𝐿13+𝐿14)
      (11) 

ahol, D, L13, L14 rendre a dendritikus, 1,3-lineáris és 1,4-lineáris szerkezeti elemek relatív 

integrálértékeit jelölik. Az általam előállított minták DB értékei minden esetben 0,52 és 0,56 

közötti értéknek adódtak (lásd 2. táblázat). Mindazonáltal meg kell jegyeznem, hogy 

szignifikáns korreláció nem figyelhető meg a DB értékek és a minták számátlag 

molekulatömeg értékei között. Ezek alapján tehát kijelenthető, hogy az előállított ftálimid-

HbPG minták véletlenszerűen elágazó szerkezettel rendelkeznek. 

Az előállított ftálimid-HbPG minták és acetilezett származékaik molekulatömeg-

eloszlását vizes és szerves eluenssel működtetett gélpermeációs kromatográfiával vizsgáltam. 

A meghatározott molekulatömeg-eloszlás görbék a 26. ábrán láthatók. 
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26. ábra: A ftálimid-HbPG minták vizes GPC-vel és PEG standardokkal (felső) és az 

acetilezett származékok szerves fázisú (THF eluens) GPC-vel és PSt standardokkal kapott 

(alsó) molekulatömeg-eloszlás görbéi 

 

Mindkét GPC analízis során kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a 

monomer/iniciátor mólarány növelésével a molekulatömeg-eloszlás görbék a vártnak 

megfelelően a nagyobb molekulatömeg irányába tolódnak el. A GPC analízisek eredményeit, 

azaz a meghatározott Mn és PDI értékeket a 3. táblázatban foglaltam össze. Mivel az 

acetilezett származékok 1H-NMR spektroszkópiás analízise igazolta, hogy az acetilezés 

kvantitatívan játszódott le, így az acetilezett származékok GPC alapján meghatározott 

molekulatömeg értékeiből az alábbi egyenlet segítségével kiszámítható a kiindulási polimer 

számátlag molekulatömege: 

𝑀𝑛 = 𝑀𝑖 +
𝑀𝑛,𝐴𝑐−𝑀𝑖−𝑀𝐴𝑐

𝑀𝑚𝑜𝑛+𝑀𝐴𝑐
∙ 𝑀𝑚𝑜𝑛     (12) 

ahol Mn a kiindulási polimer számátlag molekulatömegét, Mi az iniciátor molekulatömegét, 

Mn,Ac az acetilezett származék GPC alapján meghatározott számátlag molekulatömegét, MAc és 

Mmon pedig az acetil végcsoport (42 g/mol) és a monomer molekulatömegét jelentik.  
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3. táblázat: Az előállított ftálimid-HbPG minták és azok acetilezett származékainak GPC 

analízissel meghatározott, valamint a számolt számátlag molekulatömeg és polidiszperzitás 

index értékei 

  Acetilezett HbPG származékok a Kiindulási HbPG c 

 
Mteor 

g/mol 

Mn,Ac
a 

g/mol 

Mn(calc) b 

g/mol 
  PDIa 

Mn,aq 

g/mol 
  PDIc 

PhthIm-HbPG_1 1250 1550 1020 1,28 770 1,41 

PhthIm-HbPG_2 1525 1870 1220 1,39 880 1,35 

PhthIm-HbPG_3 2015 1960 1280 1,44 910 1,39 

PhthIm-HbPG_4 2610 2290 1490 1,47 1100 1,50 

PhthIm-HbPG_5 5320 3400 2190 1,60 2000 1,55 
a szerves fázisú GPC, THF eluens, konvencionális polisztirol kalibráció 
b 12. egyenlet alapján számolt Mn érték 
c vizes fázisú GPC, konvencionális PEG kalibráció 

 

Mint ahogy az a 3. táblázatban látható, a 12. egyenlet alapján az acetilezett 

származékok GPC eredményeiből számolt Mn értékek jó egyezést mutatnak a kiindulási 

HbPG minták vizes GPC eredményeivel. A kismértékű eltérést a két eltérő standard 

hidrodinamikai tulajdonságainak különbsége eredményezi. Mindazonáltal ki kell emelnem, 

hogy mindkét GPC módszerrel meghatározott Mn értékek jelentősen kisebbek, mint a 

teoretikus számátlag molekulatömeg értékek, illetve a többi módszerrel – gőznyomás 

ozmometria, UV és NMR spektroszkópiák – nyert Mn értékek. Ez azzal magyarazázható, 

hogy a GPC a molekulákat hidrodinamikai térfogatuk (Vh) alapján választja el, amely a 

hiperelágazásos polimerek esetében kisebb, mint a velük azonos molekulatömegű lineáris 

analógoké. Így esetemben a GPC eredmények egyértelműen alátámasztják azt, hogy a 

ftálimid-HbPG minták erősen elágazó szerkezettel rendelkeznek, ami megerősíti a 13C-NMR 

vizsgálatok során kapott eredményeket és a számolt DB értékeket. Továbbá a GPC 

eredmények alapján megállapítható, hogy mindkét módszerrel meghatározott PDI értékek 

1,3-1,6 közé esnek, ami az anionos gyűrűfelnyílásos polimerizációban általánosan 

elfogadottan szűknek tekinthető molekulatömeg-eloszlást jelent. A vizes és a szerves fázisú 

GPC eredményeit összehasonlítva pedig megállapítható, hogy az acetilezés nem változtatja 

meg szignifikánsan a minták molekulatömeg-eloszlását, tehát az acetilezés és azt követő 

NMR spektroszkópiás és GPC analízis együttesen egy megfelelő analitikai módszer a HbPG 

molekulatömegének és polidiszperzitásának meghatározására. 
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27. ábra: A ftálimid-HbPG minták különböző analitikai módszerekkel kísérletileg 

meghatározott Mn értékei (A), a GPC analízis során nyert PDI (B) és a számolt 

iniciátorhatékonyság (F) értéke (C) a teoretikus számátlag molekulatömeg függvényében 

 

A ftálimid/ftálimid-kálium iniciátorrendszer glicidol gyűrűfelnyílásos polimerizá-

ciójában történő alkalmazhatóságának a vizsgálata során nyert eredményeket szemléletesen a 

27. ábra segítségével foglaltam össze. A 27. ábrán az elméleti számátlag molekulatömeg 

függvényében ábrázolva láthatók a kísérletileg meghatározott Mn, PDI és F értékek. Ezen 

ábra alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a teljes vizsgált molekulatömeg tartományban az 

UV és az 1H-NMR spektroszkópiával, valamint a gőznyomás ozmometriával nyert Mn értékek 

közel egybe esnek és jó egyezést mutatnak a teoretikus értékkel (pontozott vonal). A GPC 

analízisből meghatározott számátlag molekulatömegek jelentősen kisebbek az elméletileg várt 

értéknél, ami egyértelműen utal a minták kompakt, elágazó szerkezetére. Az Mn értékek 

alapján számolt iniciátorhatékonyság (F) értéke minden monomer/iniciátor arány esetén 
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magasabb, mint 90%, de értéke független az alkalmazott monomer/iniciátor aránytól. 

Továbbá megállapítható, hogy a termékek PDI értéi 1,28 és 1,6 közé esnek, és a 

polidiszperzitás index értéke kis mértékben nő az elméleti molekulatömeg növekedésével. 

Az bemutatott eredmények alapján tehát egyértelműen kijelenthető, hogy a 

ftálimid/ftálimid-kálium alkalmas iniciátor rendszer glicidol anionos gyűrűfelnyílásos 

polimerizációjához, mellyel jól definiált szerkezetű és előre meghatározott molekulatömegű 

monofunkciós HbPG állítható elő. Koncepcióm szerint a ftálimid-monofunkciós HbPG 

további előnye, hogy a ftálimid-csoport egyszerű reakcióval amincsoporttá alakítható, amely 

alkalmas további (bio)konjugációs reakciókban releváns funkciós csoportok kialakítására, 

valamint közvetlenül kapcsolható hatóanyagokhoz, jelzőanyagokhoz vagy akár felületekhez 

azok oldhatóságának és/vagy biokompatibilitásának növelése céljából. Munkám során 

vizsgált funkcionalizálási reakciók sémáját a 28. árba mutatja be. 

 
28. ábra: A monofunkciós HbPG ftálimid csoportjának átalakítása amincsoporttá, valamint 

az amincsoport további módosítása karboxil, maleimid és klóracetamid funkciós csoportokká; 

(A) hidrazin monohidrát, DMF, RT, 40 h; (B) borostyánkősav anhidrid, TEA, EtOH, RT, 6 h; 

(C) 6-maleimidohexánsav, NHS, DCC, DMF, RT, 24 h.; (D) pentaklórfenil kloroacetát, DMF, 

RT, 24 h 

 

A ftálimid funkciós csoport átalakíthatóságát egy kiválasztott minta (PhthIm-HbPG_3; 

Mn = 2095 g/mol) felhasználásával vizsgáltam. Elsőként megkíséreltem a ftalil-csoport 

eltávolításával az amin-monofunkciós HbPG előállítását. Ezt az amincsoportot elreagáltatva 

megkíséreltem három további funkciós csoport (karboxil, maleimid és klóracetamid) 

kialakítását a makromolekulán. Ezek a funkciós csoportok amid, valamint tioéter kötések 

kialakítása révén további lehetőséget biztosítanak biomolekulák, hatóanyagok, jelzőanyagok 

konjugálására. Ezeknek a módosítási reakcióknak a követésére az 1H-NMR spektroszkópia 

közvetlenül nem alkalmazható a funkciós csoportok jeleinek kis intenzitása, valamint azoknak 

a főlánc jeleivel való átfedése miatt, ezért a funkcionalizálás sikerességét oldat fázisú 
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multidimenzionális NMR spektroszkópia segítségével vizsgáltam. A kapott termékek 

funkciós csoportjaira jellemző tartományainak a kinagyított HSQC spektrumai a 29. ábrán 

láthatók. A monofunkciós HbPG mintákról felvett 1H, 13C és a teljes HSQC spektrumok a 

funkciós csoportok pontos asszignálásával a Függelékben találhatók (F14-F33. ábrák). 

 

29. ábra: A ftálimid (a), amin (b), karboxil (c) maleimid (d) és klóracetamid (e) 

monofunkciós HbPG minták 1H-13C HSQC spektrumai. A nitrogén melletti CH2 csoport jelei 

szaggatott ellipszissel jelölve (oldószer saját jele: 2,5 és 39,5 ppm; oldószer szennyezők jelei: 

DMF: 2,89, 35,73; 2,73, 30,73 ppm, dietil-éter: 1,09, 15,12 ppm, metanol 3,16, 48,59 ppm) 

 

Mint ahogy az a 29.a ábrán jól látható, a ftálimid-csoport melletti metiléncsoport jele a 

nitrogén nemkötő elektronpárjának hatására felhasad (piros szaggatott ellipszissel jelölve). 
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Ezek a jelek rendkívül érzékenyek a CH2 csoport kémiai környezetére, és így a jelek esetleges 

eltolódása jó lehetőséget szolgáltat a lejátszódott reakciók követésére, igazolására. Ahogy 

látható, a ftalil-csoport eltávolítása során az amincsoport melletti CH2 csoport jelei a proton 

skálán körülbelül 1 ppm-mel eltolódva jelennek meg (29. ábra, b spektrum), valamint a 

kiindulási ftálimid melletti metilén protonok jelei eltűnnek, amely egyértelműen alátámasztja 

az amincsoport sikeres kialakítását.  

Mivel a monofunkciós HbPG módosításának kulcslépése az amincsoport kialakítása, 

ezért a ftálimid- és az amin-monofunkciós HbPG mintákat megvizsgáltuk elektrospray 

ionizációs tömegspektrometriával (ESI-MS) is. A kapott tömegspektrumok és azok 

értelmezését segítő nagyítása a 30. ábrán láthatók. Habár ez a mérés a polimerek Mn és PDI 

értékeinek meghatározására közvetlenül nem alkalmazható a nagyobb molekulatömegű 

frakciók alacsony ionizációs hatékonysága és az esetleges többszörös ionizáció miatt, az 

eredmények hasznos információval szolgálnak a kapott makromolekulák szerkezetéről. 

Ahogy a kapott tömegspektrumokon látható, mindkét minta esetében a csúcsok eltérése 74 

Da, mely pontosan megfeleltethető a beépülő monomerek molekulatömegének. Mindkét 

monofunkciós HbPG esetén a csúcsok pontos m/z értéke a beépülő iniciátor 

molekulatömegének (ftálimid-HbPG: 147,13 Da; amin-HbPG: 17,03 Da), az ismétlődő 

egység polimerizációfok szerinti tömegének és a megfelelő ellenion (H+, Na+) tömege 

összegeként számolható. A ftálimid-HbPG során további problémát jelent az MS spektrum 

értelmezése során, hogy a ftálimid-csoport tömege (147,13 Da) közel megegyezik a két 

monomer beépülése esetén bekövetkező molekulatömeg változással (148,16 Da). Mivel 

monomerre történő láncátadás esetén bekövetkező ciklizáció esetén további eggyel csökken a 

képződő polimer tömege, így magában a ftálimid-HbPG MS spektruma alapján nem zárható 

ki a láncátadás lejátszódása. Azonban, ahogy az amin-HbPG spektrumán látható, a csúcsok 

m/z értéke pontosan 130 Da-nal csökken a ftalil-csoport eltávolítását követően, valamint a 

csúcsok tömege megfelel az egy amincsoportot tartalmazó molekulatömegnek. Ezeknek a 

szerkezeti bizonyítékoknak a tükrében tehát vitathatatlanul kijelenthető, hogy a glicidol 

anionos gyűrűfelnyílásos polimerizációja kizárólag a ftálimid iniciátoron játszódott le, mely 

így kvantitatívan beépült a polimerbe, valamint a ftalil-csoport hidrazinolízise jól definiáltan 

amin-monofunkciós HbPG-t eredményezett. 
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30. ábra A ftálimid (a,b) és az amin (c,d) monofunkciós HbPG  

teljes (a,c) és nagyított (b,d) ESI-MS spektrumai. 

 

Mint ahogy említettem, az amincsoport egy rendkívül sokoldalú funkciós csoport, 

melyből egyszerű amid-kötés kialakításával további funkciós csoportok bevitelére nyílik 

lehetőség. Ezek a funkciós csoportok, úgymint az általam vizsgált karboxil, maleimid és 

klóracetamid csoportok további konjugációs reakciókat tesznek lehetővé. A funkcionalizálási 

reakciók során kapott termékeket multidimenzionális NMR spektoszkópiával vizsgáltam (29. 

ábra, c-e spektrumok), melynek eredményei alapján egyöntetűen megállapítható, hogy 

mindhárom esetben az amincsoport jelenlétére utaló kémiai eltolódások eltűnnek a 

spektrumokból, valamint minden esetben egyértelműen azonosíthatók a képződő amid-kötés 

melletti CH2 csoportok jelei. Továbbá meg kell jegyeznem, hogy a polimer főláncához tartozó 

jelekben változást nem tapasztaltunk. Ezek alapján tehát kijelenthető, hogy az általam vizsgált 

funkcionalizálási reakciók minden esetben kvantitatívan lejátszódtak, és így sikeresen 

állítottam elő amin-, karboxil-, maleimid- és klóracetamid-monofunkciós hiperelágazásos 

poliglicidolt. 

Összefoglalásként tehát megállapítható, hogy a ftálimid/ftálimid-kálium iniciátor-

rendszerrel előre tervezhető átlagos molekulatömegű ftálimid-monofunkciós HbPG állítható 

elő, melynek funkciós csoportja egyszerűen átalakítható további (bio)konjugációs 

reakciókban releváns funkciós csoportokká. 
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5.3. Amfifil alkil-monofunkciós HbPG előállítása és alkalmazása PLGA 

nanorészecskék előállítására 

 

Napjainkban kiemelt ipari és gyógyászati igény mutatkozik a személyre szabott 

orvoslás megvalósítására. Ennek a kutatási területnek egyik meghatározó iránya a 

nanorészecskék (NP) mint hatóanyaghordozó rendszerek alkalmazhatóságának tanulmá-

nyozása. Az egyik legintenzívebben vizsgált NP-k előállítására alkalmas polimer a 

poli(tejsav-glikolsav) kopolimer (PLGA). Igazolták, hogy a PLGA alapú, megfelelő amfifil 

polimerrel stabilizált nanorészecskék biokompatibilisek és képesek számos, eltérő 

hatóanyagot szolubilizáció révén magukba zárni és az élő szervezeten belül szállítani. Mint 

azt az irodalmi áttekintés során részletesen ismertettem, előnyös tulajdonságai miatt a HbPG 

irányított hatóanyaghordozó rendszerek területén történő alkalmazása szintén igen intenzíven 

kutatott terület. Számos amfifil karakterű HbPG alapú polimert és kopolimert állítottak elő 

ezen vizsgálatok során. A fellelhető szakirodalomban azonban hidrofób polimerek (mint a 

fentebb említett PLGA) mint nanorészecskék stabilizálását amfifil karakterű HbPG-vel nem 

vizsgálták. Feltételezéseink szerint, jól definiáltan egy alkilcsoportot tartalmazó amfifil típusú 

HbPG molekula alkalmas lehet PLGA NP-k előállítására és annak stabilizálására, melynek 

elvi sémáját a 31. ábra mutatja be. 

 

31. ábra: Az alkil-monofunkciós HbPG-vel stabilizált PLGA nanorészecske  

sematikus felépítése 

 

A fenti megfontolásokat figyelembe véve ezért munkám során olyan monofunkciós 

HbPG molekulákat állítottam elő, melyek jól definiáltan egy dodecil- vagy oktadecil-

csoportot tartalmaznak (C12-HbPG és C18-HbPG). A szakirodalomban eddig amfifil HbPG-k 

előállítására csak olyan eljárások találhatók, melyekben amin funkciós kismolekulákat, illetve 
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makromolekulákat alkalmaztak iniciátorként a glicidol gyűrűfelnyílásos polimerizációjában. 

Ezek hátránya, hogy az iniciátor amincsoportját két ekvivalens glicidollal kell reagáltatni, és 

csak az így képződő tetra-hidroxi funkciós molekula deprotonálását követően lehet 

megkezdeni a polimerizációt a monomer beadagolásával. Munkám során megkíséreltem 

dodecil- és oktadecil-alkohol mint iniciátorok közvetlen alkalmazását. Az előző fejezetben 

ismertetett szempontok miatt, azaz a monomerre történő láncátadás elkerülése és az alkil-lánc 

kvantitatív beépülése végett, a kísérletekben a korábban alkalmazott 2,5 mL/óra 

monomeradagolást alkalmaztam az irodalom szerint általánosan alkalmazott 4-6 mL/óra 

adagolási sebesség helyett. A kísérletek további körülményei, vagyis a 10%-os 

alkoholát/hidroxil arány, a 95 °C és inert atmoszféra megegyeztek az irodalmi módszerrel. A 

reakciók során a monomer/iniciátor arányokat úgy választottam meg, hogy mindkét esetben 

az alkil-HbPG minták hidrofób szegmens tartalma mindkét iniciátor esetében 10% legyen. Így 

képet kaphatunk az alkil-lánc hosszának a makromolekula viselkedésére gyakorolt hatásáról. 

Az előző fejezetben ismertetett eredmények alapján az alkil-HbPG minták karakterizálását, 

azaz számátlag molekulatömegük meghatározását és molekulatömeg-eloszlásuk jellemzését 

1H-NMR spektroszkópiával, valamint a minták acetilezését követően GPC-vel és 1H-NMR 

spektroszkópiával végeztem. 

 

 

32. ábra: A C12-HbPG (felső) és 

acetilezett származékának (alsó) 1H-NMR 

spektrumai (DMSO-d6) 

 

33. ábra: A C18-HbPG (felső) és 

acetilezett származékának (alsó) 1H-NMR 

spektrumai (DMSO-d6). 
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A 32. és az 33. ábrákon láthatók az előállított C12-HbPG és C18-HbPG minták (felső 

spektrumok) és azok acetilezett származékainak (alsó spektrumok) DMSO-d6-ban rögzített 

1H-NMR spektrumai. Mint ahogy az a spektrumokon látható, mindkét minta esetén 

egyértelműen azonosíthatók az iniciátorokból származó eltérő hosszúságú alkilláncok jelei a 

0,78-0,89 ppm közötti tartományban, a poliéter főláncok jelei a 3,2-3,75 ppm közötti 

régióban, valamint a hidroxilcsoportok jelei 4,25-4,82 ppm közötti tartományban. Az 

acetilezett származékok spektrumai esetén megállapítható, hogy a hidroxilcsoportok 

jelenlétére utaló csúcsok nem jelentkeznek a spektrumokban, viszont megjelennek az 

acetilcsoportok protonjainak kémiai eltolódásai 1,9 ppm körül, valamint az észter kötés 

melletti CH és CH2 protonok rendre 4,89-5,08 ppm és 3,91-4,24 ppm tartományokban. 

A kapott eredmények alapján kijelenthető, hogy mindkét alkil-HbPG acetilezése 

kvantitatív módon lejátszódott. A korábban ismertetett módon mind a módosítatlan alkil-

HbPG minták, mind az acetilezett származékok esetén az iniciátorhoz és a hidroxilcsoporthoz 

vagy az acetilcsoportokhoz tartozó csúcsok integráljainak aránya alapján meghatározható az 

előállított polimerek számátlag polimerizációfoka, és abból a makromolekulák számátlag 

molekulatömege. A minták 1H-NMR spektroszkópiai analízise alapján meghatározott Mn 

értékek az 4. táblázatban találhatók. Jól látható mindkét minta esetén, hogy a módosítatlan és 

az acetilezett mintáknak az 1H-NMR alapján számolt Mn értékei nagyon jó egyezést mutatnak, 

viszont eltérnek a szintézis során alkalmazott monomer/iniciátor arány alapján számolt 

elméleti számátlag molekulatömeg értékektől (Mteor). Ennek alapján meghatározható az 

iniciátorhatékonyság értéke, mely mindkét alkil-alkohol esetén 70% körüli értéknek adódik. 

Ez az érték viszont kevésbé megbízható, mivel a képződő polimerek amfifil karaktere miatt 

feltehetően a tisztítás során alkalmazott kicsapáskor jelentős a kicsapási veszteség a termék 

kis molekulatömegű frakcióiban, mely eredményeként a makromolekulák Mn értékei 

növekednek. Ezt támasztják alá a tisztított termékekre meghatározott kitermelés értékek is, 

melyek C12-HbPG esetén 83%, míg C18-HbPG esetén 79%. Így a meghatározott Mn értékek 

alapján számolt hidrofób szegmens tartalom a tervezett 10%-kal ellentétben 7% körülinek 

adódott (lásd 4. táblázat). Mivel a két érték közel megegyezik, így a két alkil-HbPG minta 

alkalmas az alkillánc hosszúságának a nanorészecskék stabilizálására gyakorolt hatásának 

vizsgálatára.  
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4. táblázat: Az alkil-HbPG minták és acetilezett származékaiknak számátlag molekulatömeg 

(Mn) és polidiszperzitás index (PDI) értékei, valamint hidrofób szegmens tartalmuk 

 
Mteor 

(g/mol) 
PDI 

Számátlag molekulatömeg (g/mol) Hidrofób 

tartalomc 

(%) 

Mn
a 

Acetilezett 
Mn

b Mn,NMR 
Mn,NMR 

Acetilezett 

C12-HbPG 1890 1,32 2850 1860 2690 2710 6,9 

C18-HbPG 2715 1,51 3360 2210 3750 3820 7,2 
a Acetilezett alkil-HbPG minták GPC-vel mért Mn értékei  
b A GPC eredmények alapján számolt Mn értékek a 12. egyenlet alapján  
c Meghatározva az Mn,NMR és az iniciátor molekulatömegének arányából 

 

 
34. ábra: Az alkil-HbPG minták acetilezett származékainak molekulatömeg-eloszlás görbéi 

 

Az előállított alkil-HbPG minták molekulatömeg-eloszlás vizsgálatát az acetilezett 

származékok GPC analízisével végeztem. Az analízis során számolt molekulatömeg-eloszlás 

görbék a 34. ábrán láthatók. A GPC mérésből kapott PDI és Mn értékeket a 4. táblázat 

tartalmazza. Mint azt az előző fejezetben részletesen bemutattam, a HbPG acetilezése nem 

változtatja meg a HbPG minták PDI értékeit. Jól látható, hogy a két alkil-HbPG minta PDI 

értéke 1,5 alatti, így kijelenthető, hogy a glicidol anionos gyűrűfelnyílásos polimerizációjával 

elfogadhatóan szűk molekulatömeg-eloszlású polimerek képződtek a két alkil-alkohol 

iniciátor alkalmazásával.  

Mint ahogy a korábbi fejezetben tárgyalt monofunkciós HbPG esetén is láthattuk, az 

ott alkalmazott egyenlet (12. egyenlet) alkalmazásával az acetilezett származék GPC alapján 

meghatározott számátlag molekulatömegéből kiszámolhatóak a módosítatlan alkil-HbPG 

minták Mn értékei (4. táblázat). Azonban az alkil-HbPG-k esetén is kijelenthető, hogy ezek az 

Mn értékek kevésbé informatívak, ugyanis a meghatározás lineáris polisztirol standardokra 
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vonatkoztatott molekulatömeg értékeket szolgáltat. Mindazonáltal ezek az eredmények 

egyértelműen bizonyítják, hogy a polimerek hiperelágazásos szerkezetűek. Ugyanis a 

kompakt szerkezetük következtében kisebb hidrodinamikai térfogattal rendelkeznek, mint a 

velük azonos molekulatömegű lineáris analógok, azaz lineáris standardok esetén a 

meghatározott számátlag molekulatömeg kisebb a más módszerekkel meghatározható Mn 

értékeknél. Az előállított alkil-HbPG minták esetén tehát kijelenthető, hogy a polimerek 

erősen elágazó szerkezettel rendelkeznek. 

Kezdeti feltételezésünk szerint az előállított alkil-HbPG polimerek amfifil karakterrel 

rendelkeznek, azaz feltételezhetően nem-ionos tenzidként megfelelően nagy koncentrációjú 

vizes oldatban micellákat képeznek. Ezért megkíséreltük az alkil-HbPG minták kritikus 

micellaképződési koncentrációját (cmc) meghatározni a polimerek vizes oldatai felületi 

feszültségének a mérésével. A mért felületi feszültség értékeket a polimerkoncentráció 

függvényében ábrázolva (35. ábra) mindkét alkil-HbPG esetén megállapítható, hogy a 

polimerkoncentráció növelésével egy bizonyos koncentráció elérése után a felületi feszültség 

értéke meredeken csökken, majd egy adott polimerkoncentráció felett ez a csökkenés megáll. 

Erre a két szakaszra illesztett egyenesek metszéspontja adja meg a polimerek cmc értékét. 

 
35. ábra: Az alkil-HbPG minták vizes oldatainak felületi feszültség értékei a 

polimerkoncentráció függvényében 

 

A cmc értéke a C12-HbPG esetén 2,6 g/L (1∙10-3 mol/L), míg a C18-HbPG esetén két 

nagyságrenddel alacsonyabb 0,08 g/L (2,1∙10-5 mol/L). A felületi feszültség értékeinek 

meghatározásából származó eredmények egyértelműen alátámasztják a dinamikus 

fényszóródásból kapott eredményeket, miszerint cmc alatti koncentrációkban aggregátumok 

nem láthatók, míg cmc fölött 5-7 nm átmérőjű asszociátumokat sikerült detektálni. Továbbá 

kijelenthető, hogy a mért cmc értékek jól egyeznek az irodalomban található hasonló analóg, 
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egy tizenhat tagú alkilláncot és tíz beépült monomert tartalmazó HbPG esetén mért cmc 

értékkel (5-20∙10-5 mol/L) mely értéket festék szolubilizációs technikával határoztak meg 

[205]. A 35. ábrán a két alkil-HbPG felületi feszültség – koncentráció görbéit összehasonlítva 

megállapítható, hogy a C18-HbPG a hosszabb szénlánc jelenléte miatt nagyobb 

felületaktivitást mutat, azonban az is szembetűnő, hogy a felületi feszültség csökkenő 

szakaszának meredeksége és annak telítési értéke is jelentősen eltér. Ez a két makromolekula 

eltérő méretével magyarázható. A Gibbs-egyenlet alapján (13. egyenlet) meghatározható a 

felületaktív anyagok felületi feszültség – koncentráció összefüggéséből a felületi 

többletkoncentráció (Γ) és abból a 14. egyenlet segítségével a molekuláris határfelületi 

helyigény (Amin): 

Γ =  −
1

𝑅𝑇
∙

𝜕𝛾

𝜕𝑙𝑛𝑐
        (13) 

𝐴𝑚𝑖𝑛 =
1

Γ∙𝑁𝐴
        (14) 

ahol R az egyetemes gázállandó; T hőmérséklet, c a polimer koncentrációja, NA az Avogadro-

szám. A meghatározott Amin értékében jelentős eltérés mutatkozik a két eltérő alkilláncot 

tartalmazó polimer esetén, azaz C12-HbPG esetén jelentősen kisebb (1,5 nm2), mint a 

C18-HbPG esetén, melynek értéke 2,06 nm2. A meghatározott cmc és Amin értékek 

összhangban állnak a molekula alkilláncának szénatomszámával és a polimer méretével, 

ugyanis a két polimer alkillánctartalma közel megegyezik, így a C18-HbPG több beépült 

monomert tartalmaz, így mérete is nagyobb. Ez alapján kijelenthető, hogy a határfelületi 

adszorpciós és micellaképződési tulajdonság a polimer összetételével, azaz a hidrofób 

szegmens hosszával és a beépült ismétlődő egységek mennyiségével finomhangolható. 

Jól ismert tény, hogy az erősen hidrofil felületek csökkentik a felületeken bekövetkező 

nem-specifikus fehérjeadszorpciót. Ez a tulajdonság alapvető fontosságú követelmény egy 

biokompatibilis felület, illetve makromolekula jellemzése során. Ezért kvarckristály 

mikromérleg (QCM) segítségével in situ vizsgáltuk a C18-HbPG és a marha szérum albumin 

(BSA) fehérje közötti kölcsönhatást. A mérés során a szenzorkristály rezonancia frekvenciáját 

detektálva a rezonanciafrekvencia változásából az alábbi egyenlet alkalmazásával 

meghatározható az adszorbeált mennyiség: 

∆𝑓 = −𝑐𝑓 ∙ ∆𝑚        (15) 

ahol Cf az adott szenzorkristályra jellemző állandó. A szenzorkristály rezonanciafrekvencia 

változása tehát jól jellemezi a polimer – fehérje kölcsönhatást. A mérés során rögzített 

rezonanciafrekvencia változása az idő függvényében a 36. ábrán látható.  
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36. ábra: A QCM szenzorkristály rezonancia-frekvenciájának változása az idő függvényében 

 

A mérés három fő szakaszra osztható. Egy alapvonal felvételét követően (1. szakasz, 

alapvonal) a C18-HbPG hozzáadásának hatására (2. szakasz) a szenzorkristály 

rezonanciafrekvenciája meredeken csökken. Ez alapján kijelenthető, hogy a C18-HbPG 

magas affinitást mutat az arany felületre, és stabil adszorbeált réteg képződik. Ezt követően a 

BSA hozzáadásnak hatására (3. szakasz) a frekvenciaváltozás mértéke mindössze -2 Hz. Ezt 

összehasonlítva a BSA adszorpciójának referenciaértékével (-9 Hz) [265] megállapítható, 

hogy a C18-HbPG-nek jelentős hatása van, azaz hatékonyan, hozzávetőlegesen 20%-ra 

csökkenti a BSA adszorpcióját. Kijelenthető tehát, hogy habár a HbPG biokompatibilitása jól 

ismert, ezen alapvető fehérjeadszorpciós vizsgálat eredményei alapján erősen feltételezhető, 

hogy az általam előállított amfifil HbPG molekulák is biokompatibilis tulajdonsággal 

rendelkeznek. 

Az előállított alkil-HbPG-k karakterizálása során kapott eredményeket összefoglalva 

kijelenthető, hogy ezek az amfifil makromolekulák alkalmazhatóak lehetnek PLGA 

nanorészecskék (NP) stabilizálására. Ennek vizsgálata és igazolása céljából, nanoprecipitációs 

eljárással PLGA nanorészecskéket állítottunk elő alkil-HbPG-k jelenlétében.  

 
37. ábra: A C18-HbPG-vel stabilizált PLGA NP AFM felvétele 
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A C18-HbPG jelenlétében készített PLGA nanorészecskékről készült AFM képen  

(37. ábra) látható, hogy sima felületű, gömbszerű, szűk méreteloszlású részecskék képződtek. 

Az előállított NP-k hidrodinamikai méretét és méreteloszlását (Ð) DLS-sel vizsgáltuk. Az 

eredmények azt mutatták, hogy az alkil-HbPG mennyisége csekély hatással van az NP-k 

méretére, szemben a korábban vizsgált Pluronic stabilizátorokkal [212]. Az alkil-HbPG-vel 

stabilizált PLGA NP-k hidrodinamikai átmérője 110-120 nm (Ð = 0,1) ezzel szemben a 

Pluronic alkalmazásával 140-155 nm-es NP-k nyerhetők hasonló Ð mellett. Feltételezhető, 

hogy az alkil-HbPG-k kis mérete miatt az adszorbeált réteg meglehetősen vékony, amelyet az 

is igazol, hogy a polimer koncentrációjának változtatása a vizsgált koncentrációtartományban 

nem volt kimutatható hatással a PLGA nanorészecskék méretére. 

Az előállított alkil-HbPG-k alkalmazásának legfőbb előnyei, hogy javítják a PLGA 

felületi hidrofilitását és biokompatibilitását, valamint csökkentik a szol aggregációját. Ezen 

tulajdonságok igazolására a részecskeméret meghatározása mellett zéta-potenciál (ζ) és 

kolloidstabilitási vizsgálatokat is végeztünk. A NP-k elektroforetikus mobilitásának 

meghatározását vizes sóoldatban (2 mM NaCl) végeztem különböző alkil-HbPG 

koncentrációk alkalmazásával. A Smoluchowski-egyenlet segítségével meghatározott zéta-

potenciál értékek közvetlenül felhasználhatók a NP-k felületi összetételének jellemzésére. A 

C18-HbPG-vel stabilizált PLGA nanorészecske esetén kapott értékek az alkalmazott 

polimerkoncentráció függvényében ábrázolva és a Pluronic127-hez hasonlítva a 38. ábrán 

láthatók. 

 
38. ábra: A C18-HbPG-vel és a Pluronic127-tel stabiilzált PLGA NP-k zéta-potenciál értékei 

a polimerkoncentráció függvényében 

 

A PLGA részecskék felületi töltése stabilizáló polimer jelenléte nélkül negatív, mivel 

a PLGA láncvégi karboxilcsoportjai vizes közegben preferáltan a részecske felületén 
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helyezkednek el deprotonált formában. A PLGA felületére történő polimer adszorpció az 

alkalmazott polimerkoncentráció függvényében csökkenti a zéta potenciál értékét. Mind az 

alkil-HbPG, mind a Pluronic esetében jól megfigyelhető, hogy a zéta potenciál értéke 

jelentősen csökken, mely egyértelműen utal a lejátszódó polimer adszorpcióra. A zéta-

potenciál változásának az oka azonban kettős. Egyrészről az adszorbeált alkil-HbPG 

részlegesen elfedi a PLGA terminális negatív töltésű végcsoportjait, másrészről a felületen 

lévő erősen hidratált polimer réteg kitolja a nyírási síkot a közeg felé, mely tovább csökkenti a 

zéta potenciál értékét. Feltehetően a második hatás a felelős az alkil-HbPG-vel stabilizált 

NP-k esetén a zéta potenciál értékekben tapasztalható eltérésért nagy felületi borítottság 

esetén. Így az alkil-HbPG alkalmazása esetén az adszorbeált réteg vastagsága nyilvánvalóan 

alacsonyabb, mely összhangban áll azzal, hogy az alkil-HbPG molekulatömege alacsonyabb 

(3000 g/mol) a Pluronic127-hez képest (12000 g/mol), valamint a két molekula szerkezete is 

jelentősen eltér.  

Kijelenthető, hogy a PLGA NP felületén hidratált alkil-HbPG polimer réteg 

helyezkedik el, mely valószínűleg sztérikusan stabilizálja a szolt. Ennek igazolására 

koagulációs vizsgálatokat végeztünk, mely során turbiditási mérések segítségével az 

ionerősségnek, azaz a növekvő NaCl koncentrációjának, az alkil-HbPG mintákkal stabilizált 

PLGA NP-k kolloid stabilitására gyakorolt hatását tanulmányoztuk. 

 
39. ábra: A különböző alkil-HbPG-kel stabilizált PLGA nanorészecskék aggregációs 

stabilitása a különböző polimerkoncentrációk esetén meghatározott kritikus koagulációs 

koncentrációval 

 

A 39. ábrán láthatók azok a legmagasabb NaCl koncentrációk, melyek az adott 

koncentrációjú alkil-HbPG-k alkalmazásával stabilizált PLGA nanorészecskék esetében nem 

okoznak koagulációt. Ahogy látható, a C18-HbPG kiváló sztérikus stabilizátornak bizonyult, 
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mivel a teljes vizsgált koncentrációtartományban, még 0,05 g/l polimer koncentráció és 2 g/L 

NaCl koncentráció esetén sem tapasztaltunk koagulációt. Ezzel szemben megállapítható, hogy 

a C12-HbPG csak magasabb, 1,5 g/L polimer koncentráció alkalmazása esetén tudja ilyen 

mértékben stabilizálni az NP-t. Ez a viselkedés valószínűleg összefüggésben áll az 

alkil-HbPG-k adszorpciós erősségével, amiből arra következtethetünk, hogy a stabilizáló 

polimer adszorpciója gyengébb a rövidebb alkillánc tartalmú HbPG esetén. 

A HbPG nagy előnye lehet a korábban alkalmazott amfifil stabilizálószerekkel 

szemben, hogy a hidroxilcsoportjai könnyen módosíthatók akár a nanorészecske 

célbajuttatását elősegítő molekulákkal, akár különféle jelzőanyagokkal, festékekkel. Ennek 

igazolásáért elvégeztem a C18-HbPG minta funkcionalizálását karboxifluoreszceinnel (CF), 

DMAP és DCC jelenlétében végzett észterezési reakcióval. A módosítás sikerességét 

1H-NMR spektroszkópiával (DMSO-d6) vizsgáltam (40. ábra). 

 

 

40. ábra: A CF funkcionalizált C18-HbPG 1H-NMR spektruma (DMSO-d6) 

 

Az 1H-NMR spektroszkópiás analízis eredménye egyértelműen igazolja, hogy a kívánt 

terméket sikerült előállítani, ugyanis a spektrumban a CF protonjainak jelei és a kialakuló 

észterkötés jelei egyaránt azonosíthatók. A csoportok integrál aránya alapján megállapítható, 

hogy a makromolekula funkcionalitása körülbelül 1 CF festékmolekula makromolekulánként. 

Az alacsony funkcionalitás előnyös, hiszen nem változtatja meg a stabilizáló C18-HbPG 

karakterisztikáját, mindazonáltal elégséges is, mivel a nanorészecske stabilizálásában több 

HbPG vesz részt, így a nanorészecske felületi funkcionalitása kellően nagy. Az így előállított 

fluoreszcensen jelzett C18-HbPG molekulát megkíséreltük PLGA NP-k stabilizálására 

felhasználni. A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a CF csoport nincs hatással a 

nanorészecske méretére (110 nm; Ð = 0,1) és alakjára, továbbá intenzív fluoreszcens 
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viselkedést mutat, mely a 41. ábrán bemutatott emissziós spektrumon és spektrumtérképen is 

jól látható. Kijelenthető tehát, hogy az alkil-HbPG alkalmas PLGA nanorészecskék 

előállítására és stabilizálására, továbbá lehetőséget szolgáltat a felület funkcionalizálására 

jelölőanyagokkal, vagy akár célbajuttató molekulákkal is. 

 

 

41. ábra: A fluoreszcensen jelzett C18-HbPG-vel stabilizált PLGA nanorészecske gerjesztési 

és emissziós spektrumai (bal) és fluoreszcens intenzitás térképe (jobb) 

 

5.4. HbPG alapú makromolekuláris antioxidánsok előállítása és alkalma-

zása PVC stabilizátoraként 

 

Mint azt az irodalmi előzmények során bemutattam, a funkciós polimerek 

alkalmazhatóságát számos eltérő területen vizsgálják és igyekeznek kihasználni azok előnyös 

tulajdonságait. Az egyik ilyen kiemelten tanulmányozott terület egy jelentős környezeti és 

egészségügyi probléma, a műanyag adalékanyagok migrálásának megakadályozására irányul. 

Ahogy a 2.5. fejezetben részletesen tárgyaltam, a műanyagok felhasználásának megfelelően 

különböző stabilizátorokkal, antioxidánsokkal biztosítják a polimerek élettartamát és 

igyekeznek elkerülni a feldolgozás és a használat során fellépő külső hatások káros hatásait, 

melyek a termékek gyors öregedéséhez, tulajdonságaik romlásához vezetnek. Ezek jelentős 

hányada olyan kismolekulás szerves anyag, mely képes a polimer mátrix felületére migrálni 

és kapcsolatba kerülni a közvetlen környezetével. Ez jelentős egyészségügyi kockázatot 

jelent, különösképpen olyan területeken, mint a mezőgazdasági és élelmiszeripari 

csomagolóanyagok, illetve az orvosi műanyagok. Ennek a problémának egyik lehetséges 
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megoldása a makromolekulás adalékanyagok alkalmazása, melyek migrációja nagyobb 

molekulatömegük és méretük révén gátolt, így környezetileg előnyös lehet a kismolekulás 

analógokhoz képest. Az egyik legnagyobb mennyiségben alkalmazott orvosi műanyag a PVC, 

mely a vértasakok és különféle csövek, katéterek elsődleges alapanyaga. A PVC 

stabilizátoraként napjainkban leginkább különféle sztérikusan gátolt fenol típusú antioxidáns 

molekulákat, BHT-analógokat alkalmaznak. 

Mint ahogy láthattuk, a HbPG hidroxilcsoportjai számos különféle módon, egyszerű 

reakciókkal módosíthatók, továbbá ismert a poliéterek és poliészterek PVC-vel való 

elegyíthetősége is. Ezen megfontolások alapján a HbPG alkalmas hordozó makromolekula 

lehet makromolekuláris antioxidánsok kifejlesztésére. Ezért munkám során HbPG alapú 

makromolekuláris antioxidánsok szintézisét valósítottam meg, melynek sémáját a 42. ábra 

mutatja be. 

 

42. ábra: A HbPG alapú makrostabilizátorok szintézisének sémája 

 

Három eltérő molekulatömegű HbPG-t állítottam elő pentaeritritol iniciátor 

alkalmazásával, eltérő monomer/iniciátor alkalmazása mellett (HbPG_1: M/I= 80; HbPG_2: 

M/I= 130; HbPG_3: M/I= 330). Az így kapott makromolekulákat közvetlenül karakterizálás 

nélkül megkíséreltem egy karboxil-funkciós BHT analóggal, a 3-(3,5-ditercbutil-4-

hidroxifenil) propionsavval (AoxAc) észterkötés kialakítása révén funkcionalizálni. Az így 

előállított makrostabilizátorok mindegyike – a módosítatlan HbPG-vel szemben – oldhatatlan 

vízben, és jól oldódik az általános szerves oldószerekben, mint a DMF, DMSO, THF, 

dietiléter, diklórmetán és kloroform. Ez arra utal, hogy a funkcionalizálási reakciók sikeresen 

lejátszódtak. Az előállított funkciós polimereket GPC-vel, 1H-NMR és UV spektroszkópiával 

és termikus analitikai módszerekkel (DSC, TGA) analizáltam. 

A 43. ábrán láthatók a kapott multifunkciós HbPG minták THF eluenssel működő 

GPC berendezéssel végzett analízise alapján meghatározott molekulatömeg-eloszlás görbéi. A 
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számolt Mn és PDI értékeket az 5. táblázatban tüntettem fel.  Az ábrán jól látható, hogy az 

alkalmazott monomer/iniciátor arány növelésével a molekulatömeg-eloszlás görbék a 

nagyobb molekulatömeg irányába tolódnak, azaz sikerült három eltérő molekulatömegű 

multifunkciós polimert előállítani, megfelelően kicsi polidiszperzitás index értékek (1,2-1,6) 

mellett.  

 

43. ábra: Az előállított HbPG alapú makromolekuláris antioxidánsok  

molekulatömeg-eloszlás görbéi 

 

 

5. táblázat: A HbPG alapú makromolekulás stabilizátorok karakterizálásának eredményei 

Minta 
Mteor

a 

(g/mol) 

Cb 

% 

Mn
c 

(g/mol) 
PDIc 

Mn
d 

(g/mol) 

Funkcionalitás 

(mmol BHT / g) Tg 

(°C) 

Td
f 

(°C) 
NMRe UV 

HbPG-l-AoxAc_1 6050 0,77 26200 1,33 7100 2,88 2,51 42 316 

HbPG-l-AoxAc_2 9760 0,64 34900 1,28 10760 2,71 2,65 40 300 

HbPG-l-AoxAc_3 24550 0,73 101100 1,66 28300 2.77 2,68 42 296 
a az alap HbPG-k teoretikus számátlag molekulatömege a monomer/iniciátor arány alapján 

számolva 
b 1H-NMR spektroszkópia alapján meghatározott hidroxilcsoport konverzió 
c a GPC mérés eredményeként kapott számátlag molekulatömeg 
d a módosítatlan HbPG-k számátlag molekulatömege az 16. és 17. egyenletek alapján 

számolva 
e a 18. egyenlet alapján számolt funkcionalitás 
f 5% tömegcsökkenéshez tartozó bomlási hőmérséklet 

 



88 

 

44. ábra: A HbPG-l-AoxAc makrostabilizátorok 1H-NMR spektrumai (CDCl3) 

 

A funkcionalizálás igazolásának és a hidroxilcsoportok konverziójának meghatározása 

céljából elvégeztem az előállított HbPG-l-AoxAc minták 1H-NMR spektroszkópiás analízisét. 

A rögzített spektrumok a 44. ábrán láthatók. Megállapítható, hogy mindhárom termék esetén 

megjelennek a spektrumokban a BHT analóg jelenlétét igazoló protonok jelei: 6,91-7,08 ppm 

tartományban az aromás protonok, 1,23-1,55 ppm között a terc-butil-csoport protonjai, 

valamint 2,35-2,67 ppm és 2,71-2,93 ppm tartományokban a metilén protonok. Az észterkötés 

kialakulása során keletkező metilén és metin protonok kémiai eltolódásának megjelenése a 

spektrumokban 3,95-4,22 és 4,22-4,47 ppm tartományokban egyértelműen igazolja, hogy a 

funkcionalizálás minden polimer esetén sikeresen végbement. A spektrumokban 

megfigyelhető 4,92-5,24 ppm tartományban, hogy a BHT analóg aromás hidroxilcsoportjának 

jelei átfednek a HbPG-k elreagálatlan hidroxilcsoport protonjainak jeleivel. Mindazonáltal 

ennek a tartománynak és az aromás protonok tartományának integrálaránya lehetőséget 

szolgáltat a hidroxilcsoportok konverziójának meghatározására. A számolt konverzió értékek 

az 5. táblázatban olvashatók. A konverzió ismeretében az alap polimerek számátlag 
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polimerizációfoka és abból a HbPG-k számátlag molekulatömege az alábbi egyenletek 

felhasználásával meghatározható: 

 

𝐷𝑃𝑛 =
𝑀𝑛,𝐺𝑃𝐶−𝑀𝑖𝑛𝑖𝑐−𝐶∙(𝑀𝐴𝑜𝑥𝐴𝑐−18)

𝑀𝑚𝑜𝑛+𝐶∙(𝑀𝐴𝑜𝑥𝐴𝑐−18)
     (16) 

𝑀𝐻𝑏𝑃𝐺 = 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑐 + 𝐷𝑃𝑛 ∙ 𝑀𝑚𝑜𝑛     (17) 

 

ahol DPn a számátlag polimerizációfok, C az 1H-NMR spektrumok alapján számolt konverzió, 

Mn,GPC, Minic, MAoxAc, Mmon rendre a makroantioxidáns GPC-vel meghatározott számátlag 

molekulatömege, a pentaeritritol iniciátor molekulatömege (136 g/mol), az aktív csoport 

(AoxAc; 279 g/mol) molekulatömege és a monomer molekulatömege (74 g/mol). Az nBHT az 

1 g makroantioxidánsban lévő BHT ekvivalens aktív csoportok anyagmennyisége. A 

kiindulási HbPG-k elméleti (Mteor) és számolt Mn értékeit összevetve megállapítható, hogy a 

számolt érték kis mértékben nagyobb az elméletileg várt értéknél, bár az eltérés nem jelentős. 

Az eltérés feltételezhetően azzal magyarázható, hogy a polimerek funkcionalizálását követő 

tisztítási lépések során számottevő mennyiségű veszteség keletkezett a kisebb 

molekulatömegű frakcióban, mely az átlag molekulatömeg kis mértékű eltolódását 

eredményezhette. A konverzió, a számátlag polimerizációfok és a mért Mn értékek alapján az 

alábbi egyenlet segítségével kiszámolható az 1 g makroantioxidáns aktív csoport tartalma 

mmol BHT ekvivalensben kifejezve: 

 

𝑛𝐵𝐻𝑇 =
𝐶∙(𝐷𝑃𝑛+4)

𝑀𝑛,𝐺𝑃𝐶
       (17) 

 

ahol nBHT az 1 g makroantioxidánsban lévő BHT ekvivalens aktív csoportok 

anyagmennyisége, C az 1H-NMR spektrumok alapján számolt konverzió, Mn,GPC pedig a 

makroantioxidáns GPC-vel meghatározott számátlag molekulatömege. Az így számolt 

funkcionalitás értékek az 5. táblázatban láthatók. Kijelenthető, hogy sikerült meglehetősen 

magas funkcionalitást (2,7-2,8 mmol BHT ekv. / 1 g makroantioxidáns) elérni.  

A makroantioxidánsok aktív csoport tartalmának pontos meghatározása végett a  

HbPG-l-AoxAc mintákat UV spektroszkópiával is vizsgáltam. A mintákról készített UV 

spektrumokat egy módosítatlan HbPG, az Irganox1010 (egy általánosan alkalmazott 

tetrafunkciós BHT analóg) és a BHT spektrumaival vetettem össze (45. ábra). 
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45. ábra: A HbPG-l-AoxAc makrostabilizátorok, a módosítatlan HbPG,  

az Irganox1010 és a BHT standard UV spektrumai 

 

Ahogy látható, az előállított makromolekulás antioxidánsok spektrumaiban a BHT-vel 

és az Irganox1010-el megegyező módon az aromás régióban (260-290 nm) abszorpciós 

csúcsok jelennek meg. Ezzel szemben a módosítatlan HbPG UV spektrumában ebben a 

tartományban nem látható csúcs, amely megerősíti az 1H-NMR analízis során kapott 

eredményeket, azaz igazolja a minták aromás csoport tartalmát. Az aktív csoportok pontos 

mennyiségét BHT kalibráció segítségével határoztam meg 275 nm-en, ahol a polimer 

főláncának nincs abszorpciója. A kalibráció alapján számolt BHT tartalom (5. táblázat) 

nagyon jó egyezést mutat a fentebb ismertetett számítás alapján meghatározott funkcionalitás 

értékekkel. Az UV mérés alapján meghatározott aktív csoport tartalom 2,6-2,7 mmol BHT/g 

értékeknek adódik, mely független a kiindulási polimer molekulatömegétől. Ezek az értékek 

csak kis mértékben maradnak el a műanyagipar által széleskörűen alkalmazott Irganox1010 

antioxidánstól (3,4 mmol BHT/g), mely alapján a funkciós polimerek vélhetően 

alkalmazhatóak stabilizátorként.  

Az adalékanyagok termikus tulajdonságai és stabilitása szintén fontos szempont azok 

alkalmazhatóságának megállapításában. Ezért az előállított HbPG-l-AoxAc mintákat 

differenciális pásztázó kalorimetriával (DSC) és termikus gravimetriás analízissel (TGA) is 

vizsgáltam (46. és 47. ábrák). Ahogy az a 46. ábrán látható, a három eltérő molekulatömegű 

HbPG alapú makroantioxidáns üvegesedési hőmérséklete (Tg, 5. táblázat) 40-42 °C. Ez 

rendkívül előnyös, mivel a minták Tg értéke magasabb mint a szobahőmérséklet, de nem 

magasabb mint a számos műanyaggyártási folyamat üzemi hőmérséklete, mely nagyban 

megkönnyíti az esetleges felhasználásukat, adagolásukat, és elegyítésüket. 
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46 ábra: A HbPG alapú makromolekulás 

antioxidánsok DSC görbéi  

(második felfűtés) 

 

47. ábra: A HbPG alapú makromolekulás 

antioxidánsok TGA görbéi 

 

A TGA görbék (47. ábra) egyértelműen igazolják, hogy az 5% tömegveszteséghez 

tartozó hőmérséklet (Td, 5. táblázat) 300 °C körüli érték, tehát kijelenthető, hogy az előállított 

makrostabilizátorok termikusan stabilak az általánosan alkalmazott polimerfeldolgozási 

hőmérsékleteken.  

Munkám során vizsgáltam az előállított HbPG-l-AoxAc minták antioxidatív 

hatékonyságát PVC termooxidatív degradációjában is. Összehasonlításként vizsgáltam a PVC 

termooxidatív degradációját Irganox1010 jelenlétében és adalékanyag mentes körülmények 

között is. A vizsgálatokat négy eltérő BHT csoport/vinil-klorid (VC) arány (0,14; 0,29; 0,59 

és 1 ekvivalens BHT/100 VC) alkalmazásával végeztem, mely során a folyamatot a 

degradáció során felszabaduló HCl konduktometriás mérésével követtem. Egy reprezentatív 

mintasorozat (0,59 BHT/100 VC) vizsgálata során meghatározott HCl eliminációjának 

kezdeti szakaszát (első 2000 másodperc) mutatja be a 48.a ábra. A további BHT/VC arányok 

alkalmazása során rögzített HCl eliminációs görbéket a Függelékben tüntettem fel (F34-F36. 

ábrák). A várakozásoknak megfelelően a stabilizátort nem tartalmazó PVC esetében a HCl 

eliminációja nagyon rövid degradációs idő után megkezdődik és a keletkező HCl mennyisége 

meredeken nő. Ahogy látható, mindhárom általam előállított HbPG-l-AoxAc minta esetén az 

eliminációs görbék eltolódnak, azaz a HCl eliminiációjának indukciós periódusa megnő, 

továbbá a görbék ellaposodnak, mely a HCl elimináció sebességének csökkenésére utal. A 

HbPG alapú stabilizátorok alkalmazásával kapott görbék lefutása a kismolekulás Irganox1010 

esetén kapottal jó egyezést mutat. A HbPG-l-AoxAc minták antioxidáns tulajdonságának 

számszerű jellemzéséhez és összehasonlításához minden BHT/VC arány alkalmazása esetén 
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az eliminációs görbék kiindulási konstans, illetve meredeken emelkedő szakaszaira illesztett 

egyenesek metszéspontjának meghatározásával megállapítottam az oxidációs indukciós időket 

(OIT), melyeket a 48.b ábrán szemléltetek. Az adalékanyagot nem tartalmazó PVC OIT 

értéke 400 másodperc körüli. Ahogy látható, az előállított HbPG alapú makrostabilizátorok 

OIT értékei a vizsgált BHT tartalom tartományában körülbelül 2,5-szer nagyobbak. A minták 

OIT értékei jól megközelítik, de kis mértékben elmaradnak a kismolekulás Irganox1010 OIT 

értékeitől, továbbá megállapítható, hogy az OIT értékek a makromolekula számátlag 

molekulatömegének növekedésével kis mértékben csökkennek. 

 

 
48. ábra: A HCl konverziója a degradációs idő függvényében az előállított minták és az 

Irganox1010 jelenlétében (BHT/VC = 0.59/100, x(HCl) = nHCl/100 VC), valamint 

adalékanyag mentes körülmények között (a) és a különböző BHT tartalom alkalmazása esetén 

meghatározott oxidációs indukciós idő (OIT) értékek (b) 

 

A PVC termikus degradációjának másik fontos folyamata a láncszakadás. Az 

előállított mintáknak a PVC termooxidatív degradációja során lejátszódó láncszakadásra 
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gyakorolt hatását az 1 BHT/100 VC csoportot tartalmazó, 4 órás degradáció után kapott 

minták kinyerésével és GPC analízisével vizsgáltam. A GPC analízis során kapott 

molekulatömeg-eloszlás görbék és a meghatározott Mn és PDI értékek egyértelmű 

információval szolgálnak a láncszakadások mennyiségére, melyeket a 49. ábra szemléltet. 

 

49. ábra: A PVC 4 órás termooxidatív degradációja után nyert minták 

molekulatömeg-eloszlás görbéi (a) és az Mn értékek összehasonlítása (b) stabilizátor 

alkalmazása nélkül (6) és különböző stabilizátorok esetén: Irganox1010 (2), 

HbPG-l-AoxAc_1-3 (3-5) 1 ekv. BHT/100 VC csoport tartalom mellett. 

 

Ahogy a 49.a ábrán látható, a stabilizátort nem tartalmazó PVC minta esetén a 

molekulatömeg-eloszlás görbe jelentősen kiszélesedik és eltolódik a kisebb molekulatömeg 

irányába. A számolt Mn értéke 24 kg/mol, mely a kiindulási PVC Mn értékéhez képest (68,8 

kg/mol) 65%-os csökkenést mutat. A láncszakadás mértéke azonban, mind az Irganox1010, 

mind az előállított HbPG alapú makroantioxidánsok hatása igen jelentős. Látható, hogy a 

molekulatömeg-eloszlás görbék csak igen kis mértékben tolódnak el és alakjuk sem változik 

jelentősen a kiindulási PVC görbéjéhez képest. A számátlag molekulatömeg csökkenése az 

előállított HbPG-l-AoxAc minták esetén csak 13-18%, mely kis mértékben nő a 
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makromolekula molekulatömegével. Ki kell azonban emelnem, hogy ezek az értékek jól 

megközelítik az Irganox1010 alkalmazásával elért 12,8%-os értéket. Stabilizátor 

alkalmazásával 4 óra degradációs időt követően a HCl elimináció (Függelék, F37. ábra) 

hozzávetőlegesen mindössze csak 1-1,4 mol% (HbPG-l-AoxAc_1: 1,05 mol%, HbPG-l-

AoxAc_2: 1,27 mol%, HbPG-l-AoxAc_3: 1,36 mol % és Irganox1010: 0,96 mol%). A GPC 

alapján meghatározott átlag molekulatömeg csökkenés tehát elsősorban nem a HCl elimináció 

következtében, hanem a PVC lánc termooxidációjával hozható összefüggésbe. Ezek alapján 

tehát kijelenthető, hogy az előállított HbPG alapú makromolekuláris antioxidánsok, az 

Irganox1010-hez hasonló mértékben, eredményesen gátolják a PVC termooxidatív 

degradációja során fellépő gyökös láncszakadást is. Összegzésként tehát elmondható, hogy az 

előállított multifunkciós makromolekulák effektív antioxidánsokként alkalmazhatók a PVC 

termooxidatív degradációja ellen. 

A makromolekulás adalékanyagok legnagyobb előnye, hogy nagyobb 

molekulatömegükből adódóan migrációjuk, és így kioldódásuk kisebb a kismolekulás 

adalékanyagokhoz képest. Ezen feltevés igazolására vizsgáltam egy általam előállított 

makrostabilizátor (HbPG-l-AoxAc_1) és az Irganox1010 PVC filmből történő kioldódását. A 

vizsgálatot 240 óráig végeztem szobahőmérsékleten n-hexán és víz extrahálószerekkel. A 

kioldódás mértékének meghatározását a fóliák folyadék fázisú (THF-d8) 1H-NMR 

spektroszkópiás mérésével végeztem. Az antioxidáns tartalmú fóliák különböző extrakciós 

idő után vett mintáinak 1H-NMR spektrumai a Függelék F38. ábráján láthatók. A 

spektrumokban a BHT csoportok aromás protonjainak jelei (6,91-7,08 ppm) és a PVC főlánc 

metin protonja (4,23-4,85 ppm) jól elkülönülve jelennek meg, így integrálarányuk 

felhasználható a fólia BHT tartalma változásának követésére az alábbi egyenlet segítségével: 

                                                                      𝑛𝐵𝐻𝑇,𝑡 =
(

𝐼𝐴𝑟∙100

𝐼𝐶𝐻
)

𝑡

(
𝐼𝐴𝑟∙100

𝐼𝐶𝐻
)

𝑡=0

∙ 100  (19) 

ahol nBHT,t a t idejű extrakció utáni BHT tartalom, IAr és ICH pedig az aromás és a metin 

protonok relatív integrálja a kezdeti PVC fóliában (t = 0) és az adott idejű (t) extrakció után. 

Az így meghatározott aktív csoport tartalom változása az extrakciós idő függvényében az 

50. ábrán látható.  
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50. ábra: A makromolekulás antioxidáns (HbPG-l-AoxAc_1) és az Irganox1010 tartalmú 

PVC fóliák BHT tartalmának változása az extrakciós idő függvényében, n-hexán és víz 

extrahálószerek esetén 

 

Az 50. ábrán bemutatott eredmények egyértelműen azt mutatják, hogy az előállított 

HbPG alapú makrostabilizátor esetén nagyon kismértékű extrahálható mennyiség figyelhető 

meg. Ez 240 óra után hexánban 8%, míg vízben csupán 3% körüli. Ezzel szemben a 

kismolekulás Irganox1010 mennyiségének közel 30%-a kioldódik hexánban, míg vízben is 

jelentős mennyiség, közel 9% a BHT tartalom csökkenése. Ezek alapján tehát kijelenthető, 

hogy az előállított makromolekulás antioxidánsok kimosódása jelentősen kisebb mindkét 

oldószer esetén, mint az iparban alkalmazott Irganox1010 esetében. Így kijelenthető, hogy 

ezek az anyagok ugyan kis mértékben elmaradnak az Irganox1010 termooxidatív degradációt 

gátló hatékonyságától, ugyanakkor azonban a PVC környezetileg előnyös stabilizátorai 

lehetnek.  
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6. Összefoglalás 

 

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. Ehhez a 

kutatási területhez kapcsolódóan munkám olyan eljárások kidolgozására irányult, melyekkel 

jól definiált szerkezetű és meghatározott számú és elhelyezkedésű funkciós csoportot 

tartalmazó lineáris és hiperelágazásos makromolekulák állíthatók elő. 

A polisztirol (PSt) az egyik legnagyobb mennyiségben gyártott tömegpolimer, 

azonban jelentőségének és az intenzív kutatásoknak az ellenére még nem létezett olyan 

egyszerű eljárás, mellyel jól definiált homotelekelikus polisztirol állítható elő. Kutatásaim 

során a sztirol kváziélő atomátadásos gyökös polimerizációjának (ATRP) és a karbokationos 

allilálásnak a kombinálásával egy egy-üst módszert sikerült kidolgoznom allil-telekelikus PSt 

előállítására. Első lépésben bróm-telekelikus polisztirolt állítottam elő ATRP-s körülmények 

között bifunkciós iniciátor alkalmazásával, melyet közvetlenül a polimer izolálása és tisztítása 

nélkül kationos körülmények között allil-trimetil-szilánnal, TiCl4 jelenlétében allil-telekelikus 

makromolekulává alakítottam szobahőmérsékleten, azaz hűtés vagy fűtés nélkül, vagyis 

energiatakarékos körülmények között. Bizonyítottam, hogy a második részlépés nem csak az 

általánosan alkalmazható diklórmetánban, hanem a környezetileg előnyösnek tekinthető 

benzotrifluoridban is kvantitatív módon elvégezhető. Megállapítottam, hogy az ATRP során 

alkalmazott reaktánsok, úgymint a réz-bromid és a pentametil-dietilén-triamin nem 

befolyásolják az allilálást a szükséges reagensek megfelelő mennyiségű és sorrendű 

beadagolása esetén. Az így nyert allil-telekelikus PSt-t sikeresen módosítottam 

hidroborálással és epoxidálással, mellyel hidroxil- és epoxid-telekelikus PSt-t állítottam elő. 

Az így kapott homotekelikus polimerek feltételezhetően alkalmasak lehetnek akár további 

végcsoportmódosítások révén új makromolekulák előállítására, vagy akár poliuretánok és 

epoxigyanták alapanyagaként azok fizikai tulajdonságainak változtatására. 

Munkám másik részében a biokompatibilis, poliéter poliol szerkezetű, különböző 

funkciós csoportokat tartalmazó hiperelágazásos poliglicidol (HbPG) előállítását, majd az így 

kapott polimerek funkcionalizálásának és felhasználásának lehetőségeit tanulmányoztam. 

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

glicidol élő anionos gyűrűfelnyílásos multielágazásos polimerizációjában. Bizonyítottam, 

hogy az alkalmazott iniciátor kvantitatív módon beépül a polimerbe úgy, hogy minden 
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makromolekula jól definiáltan egy ftálimid funkciós csoportot tartalmaz, valamint a reakció 

során az alkalmazott monomer/iniciátor aránnyal egyszerűen szabályozható a polimer 

molekulatömege, szűk molekulatömeg-eloszlású termék képződése mellett. Igazoltam 

továbbá, hogy a ftálimid-monofunkciós HbPG hidrazinolízissel, azaz a ftalil-csoport 

eltávolításával, kvantitatív módon amin-monofunkciós HbPG-vé alakítható. Az így nyert 

amincsoportot amid-kötés kialakításával sikeresen tovább alakítottam, mellyel elsőként 

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

monofunkciós HbPG-k így olyan egyszerű konjugációs reakciókban releváns funkciós 

csoportokat tartalmaznak, melyek amid- vagy tioéter-kötés kialakításával közvetlenül 

kapcsolhatók felületekhez vagy (bioaktív) molekulákhoz, például hatóanyagokhoz, 

jelzőmolekulákhoz esetlegesen növelve azok vízoldhatóságát, stabilitását és biokom-

patibilitását. 

Munkám során sikeresen állítottam elő alkil-monofunkciós HbPG-ket dodecil-alkohol 

(C12) és oktadecil-alkohol (C18) közvetlen alkalmazásával. A szakirodalomban hidrofób 

szegmenst (alkil-lánc vagy polimer) tartalmazó HbPG-ket kizárólag aminfunkciós 

iniciátorokkal szintetizáltak, melyek hátránya, hogy az iniciátorból annak aktiválása 

(deprotononálása) előtt még tetrafunkciós láncvéget kell generálni két ekvivalens glicidol 

beadagolásával. Igazoltam, hogy az általam kidolgozott eljárással, azaz a monomer 

beadagolási sebességének többlépcsős változtatásával a megfelelő alkil-alkoholok közvetlenül 

alkalmazhatóak ilyen HbPG-k előállítására. Bizonyítottam továbbá, hogy ezek a 

makromolekulák amfifil karakterűek, vizes oldatban felületaktív viselkedést mutatnak és 

kritikus micellaképződési koncentrációval (cmc) rendelkeznek. Az eredmények igazolták, 

hogy az alkillánc hosszával és a makromolekula összetételével a felületaktív viselkedésük 

befolyásolható. Habár a HbPG biokompatibilitása a szakirodalomban jól ismert, egy új anyag 

biológiai rendszerben történő alkalmazásának előfeltétele a nemspecifikus fehérjeadszorpció 

igazolása. Kvarckristály mikromérleg segítségével igazoltam, hogy az általam előállított alkil-

monofunkciós HbPG és a marhaszérum albumin (BSA) között nem lép fel jelentős mértékű 

kölcsönhatás, így feltételezhető, hogy ezek a HbPG-k biológiai rendszerben alkalmazhatóak 

lesznek. Az irodalomban számos ilyen felületaktív amfifil HbPG ismert, azonban ezek 

nonorészecskék stabilizálására történő felhasználását még nem vizsgálták. Kísérleteim során 

igazoltam, hogy az alkil-HbPG-k alkalmasak poli(tejsav-ko-glikolsav) (PLGA) nano-

részecskék stabilizálására. Zéta-potenciál méréssel igazoltam, hogy a nanorészecskék felületét 

hidratált HbPG réteg borítja, és az AFM és a DLS mérések pedig arra az eredményre vezettek, 

hogy az előállított alkil-HbPG-vel stabilizált PLGA nanorészecskék körülbelül 100 nm-es 
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átmérőjűek és szűk méreteloszlásúak. Igazoltam továbbá, hogy a HbPG mint felületi 

stabilizátor rendkívül előnyös, mivel nagymértékben megnöveli a PLGA nanorészecskék 

aggregációs stabilitását. Külön kiemelném a C18-HbPG-t, mely még kis koncentrációban 

alkalmazva és extrém magas sókoncentráció (2 M) esetén is megakadályozta a PLGA 

nanorészecskék koagulációját. A C18-HbPG hidroxilcsoportját sikeresen módosítottam 

karboxifluoreszcein festékmolekulával, mely hatására nem változott meg a makromolekula 

amfifil karaktere, és sikerrel alkalmaztam funkciós felületű PLGA nanorészecskék 

előállítására. Ezen eredménnyel demonstráltam, hogy az alkil-HbPG hidroxilcsoportjai akár 

célbajuttató, akár jelzőmolekulákkal is módosíthatók, mellyel funkciós felületű hatóanyag-

hordozó nanorendszerek nyerhetőek. 

Napjainkban ismerték fel, hogy a műanyagokban adalékanyagként alkalmazott 

kismolekulás antioxidánsok (pl. butil-hidroxi-toluol (BHT) és analógjai) felületre történő 

migrációja és kioldódása jelentős környezeti kockázatot jelent. Ez a probléma antioxidatív 

hatású funkciós csoportokkal módosított makromolekulákkal, úgynevezett makromolekuláris 

stabilizátorokkal orvosolható. Munkám során három különböző molekulatömegű HbPG-t 

szintetizáltam pentaeritritol iniciátorral, melyeket sikeresen módosítottam egy karboxil-

funkciós BHT analóggal. Igazoltam, hogy magas antioxidánstartalom érhető el az alkalmazott 

észterezési reakcióval, valamint bizonyítottam, hogy a kapott makroantioxidánsok termikusan 

stabilak az általánosan alkalmazott műanyagfeldolgozási hőmérsékleteken. Vizsgáltam az 

előállított HbPG alapú makroantioxidánsok PVC termooxidatív degradációjára gyakorolt 

hatását, mivel a PVC-t általánosan alkalmazzák gyógyászati eszközök (vértasakok, csövek) 

gyártására, és napjainkban is kismolekulás adalékanyagokat alkalmaznak ezek előállítása 

során. Megállapítottam, hogy széles összetétel tartományban gátolják a hidrogén-klorid 

termooxidatív eliminációját, bár a hatékonyságuk kis mértékben elmarad egy általánosan 

használt kismolekulás BHT analóg, az Irganox1010-hez képest. Továbbá megállapítottam, 

hogy a hatékonyság kis mértékben csökken a makroantioxidáns molekulatömegének 

növekedésével. Igazoltam továbbá, hogy a HbPG alapú makromolekuláris antioxidánsok az 

Irganox1010-hez hasonlóan megakadályozzák a láncok szakadását. Összehasonlítottam egy 

kiválasztott makroantioxidáns és az Irganox1010 PVC blendekből történő kimosódását 

hexános és vizes extrakció során. Megállapítottam, hogy az Irganox1010 kimosódása mindkét 

extrahálószer esetén jelentős. Tíz nap vizes extrakció után a kismolekulás adalékanyag 

mennyisége körülbelül 10%-kal csökken a PVC blendben, míg hexános extrakció esetén ez 

hozzávetőlegesen 30%. Ezzel szemben a HbPG alapú makrostabilizátorok vesztesége mindkét 

extrahálószer alkalmazása esetén a kismolekulás esetben tapasztalt veszteségnek csupán a 
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harmada. Ez alapján kijelenthető, hogy habár az általam előállított makromolekuláris 

stabilizátorok hatékonysága kis mértékben elmarad a kismolekulás BHT analóghoz képest, a 

kisebb mértékű kimosódása miatt környezeti szempontból előnyösen alkalmazható. 

Elmondható tehát, hogy munkám során olyan eljárásokat dolgoztam ki, melyekkel jól 

definiált szerkezetű és funkcionalitású makromolekulák állíthatók elő. Ezek az eljárások és 

makromolekulák olyan új, eddig nem vizsgált anyagok előállítását teszik lehetővé, melyek 

széles körben vagy speciális területen is alkalmazhatóak a szerkezeti anyagoktól 

(poliuretánok, epoxigyanták), a biokompatibilis gyógyszerhordozózókon és nanorésecskéken 

át a környezetbarát adalékanyagokig. 
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7. Summary 

 

Nowadays, high attention is paid to the production of functional polymers with 

different structures, since functional groups allow wide and special applications ranging from 

new structural materials to controlled and targeted drug delivery systems. For this reason, 

novel methods were investigated in my work for synthesizing linear and hyperbranched 

macromolecules with well-defined structures, molecular weights and functionalities. 

Despite the importance of polystyrene (PSt), which is produced in large quantities, a 

simple method for producing well-defined homotelechelic PSt does not exist yet. In my work, 

an advantageous one-pot method was developed via combinations of atom transfer radical 

polymerization (ATRP) of styrene and subsequent carbocationic allylation. In the first step, 

bromo-telechelic PSt was synthesized under ATRP conditions with a bifunctional initiator, 

which was transformed directly, i.e. without purification, to allyl-telechelic PSt under 

carbocationic conditions with allyl-trimethylsilane in presence of TiCl4. It has been also 

proved that the second step can be performed quantitatively not only in the generally 

applicable dichloromethane but also in benzotrifluoride, which is considered as an 

environmentally advantageous solvent. It has been found that the reactants of the ATRP 

system, such as copper bromide and pentamethyldiethylenetriamine, have no effect on the 

allylation in case of appropriate amounts and proper addition of the reagents. The resulting 

allyl-telechelic PSt was successfully modified by hydroboration and epoxidation to obtain 

hydroxy and epoxide-telechelic PSts. These homotelechelic polymers may be applied for 

producing novel materials by further end-group modifications or may be used as starting 

materials of several products, such as polyurethanes and epoxy resins, to alter their physical 

properties. 

Another part of my work related to the synthesis, functionalization and application of 

hyperbranched polyglycerol (HbPG). It has been found that the phthalimide/potassium 

phthalimide can be successfully utilized as initiating system for living anionic ring-opening 

multibranching polymerization of glycidol. It was also proved that this initiator can be 

quantitatively incorporated into the polymer, so all chains contain only one phthalimide 

functional group. Furthermore, the molecular weight of the resulting polymer can be easily 

controlled by the monomer/initiator ratio resulting in narrow molecular weight distribution. 

The obtained results also proved that the phthalimide monofunctional HbPG can be converted 

into an amine head group by hydrazinolysis, i.e. the cleavage of the phthalic group. The 
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resulting amine group was successfully transformed to unprecedented carboxyl, maleimide 

and chloroacetamide monofunctional HbPGs by formation of an amide bond. Thus, the 

produced monofunctional HbPGs with conjugation relevant functionalities can be directly 

linked by amide or thioether bonds to surfaces or bioactive molecules, such as drugs and 

imaging or targeting molecules, for presumably enhancing their water solubility, stability and 

biocompatibility. 

During my work, alkyl-monofunctional HbPGs were also successfully synthesized by 

direct application of dodecyl (C12) and octadecyl (C18) alcohols as initiators. In the literature, 

hydrophobic segment (alkyl chain or polymer) containing HbPGs were produced solely with 

amine functional initiators. The disadvantage of this method is that a tetrafunctional chain end 

must be generated by addition of two equivalents of glycidol before the activation 

(deprotonation) step. It was confirmed that by application of the newly developed procedure, 

i.e. the multistep changing of monomer feed rate, the corresponding alkyl alcohol may be 

used directly to obtain such HbPGs. The amphiphilic character, the surface active behavior, 

e.g., the critical micelle formation concentration (cmc) of the produced macromolecules were 

also proved and determined. The obtained results show that the surface active behavior can be 

influenced by the length of the alkyl chain and also by the composition of the macromolecule. 

Although the biocompatibility of HbPG is well known, confirmation of the lack of non-

specific protein adsorption is a fundamental criterion for the application of a novel material in 

biological systems. The results of the quartz crystal microbalance measurements proved that 

there is no significant interaction between the produced alkyl-monofunctional HbPG and 

bovine serum albumin, so it can be assumed that these HbPGs may be utilized in biological 

systems. In the literature, numerous amphiphilic HbPGs were described, but the application of 

these materials for stabilization of nanoparticles has not been investigated so far. In my 

investigations, I proved that the alkyl-HbPGs can be successfully applied as surface modifiers 

and stabilizers in the preparation of poly(lactic acid-co-glycolic acid) (PLGA) nanoparticles 

(NPs). The amphiphilic HbPG covers the surface of the PLGA nanoparticles due to the 

orienting interaction of the hydrophobic alkyl segment of the alkyl-HbPG and PLGA surface 

as proved by the results of zeta-potential and aggregation experiments. The obtained 

nanoparticles are approximately 100 nm in diameter and have narrow size distribution as 

confirmed by AFM and DLS measurements. This surface coverage by the amphiphilic HbPGs 

provides outstanding colloidal stability of the PLGA NPs. It should be highlighted that, even 

used in low concentrations and under extreme high salt concentration (2 M), the C18-HbPG 

can prevent the PLGA nanoparticles from coagulation. The C18-HbPG was successfully 
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modified by carboxyfluorescein dye which did not change the amphiphilic character of the 

macromolecule and was successfully applied for producing functional surface PLGA 

nanoparticles. By these results, it was demonstrated that the alkyl-HbPG can be modified 

either by targeting or by imaging moieties for producing PLGA based drug delivery systems. 

Recently, it was discovered that the migration and dissolution of small molecule 

antioxidants (such as butylhydroxytoluene (BHT) and its analogues) from plastics mean 

significant environmental risk. This problem can be overcome with macromolecules modified 

with antioxidants, known as macromolecular stabilizers. In my work, three different 

molecular weight HbPGs were synthesized and successfully modified by a carboxyl-

functional BHT analog. It is proved that high antioxidant content can be achieved by the 

utilized esterification reaction, and the resulting macroantioxidants are thermally stable at the 

generally applied plastic processing temperatures. The PVC is commonly used to produce 

medical devices stabilized only with small molecular additives, therefore the effect of HbPG-

based macroantioxidants on thermooxidative degradation of PVC was investigated. It has 

been found that in a wide range of compositions the produced macroantioxidants inhibit the 

thermooxidative elimination of hydrochloric acid although their efficiency is slightly lower 

than that of Irganox1010, which is a commonly used small molecule BHT analogue in 

industry. The results show that the stabilizing efficiency slightly decreases with increasing of 

the molecular weight of the macroantioxidants. Furthermore, it was confirmed that the HbPG-

based macromolecular antioxidants prevent the oxidative chain breaking of the PVC similarly 

to Irganox1010. The leaching ability of a selected macroantioxidant and Irganox1010 from 

PVC blends was compared by extraction tests in hexane and water. The obtained results show 

that the amount of the small molecular additive decreased by 10% in water and approximately 

30% in hexane after 10 days extraction. In contrast, the loss of the macroantioxidant in both 

solvents was one third of Irganox1010. Based on these results, it can be concluded that, 

although the efficiency of the synthesized macromolecular stabilizers is slightly lower than 

that of the small molecular BHT analogue, their lower extractability is promising for 

environmentally advantageous applications. 

In sum, it can be stated that novel methods and procedures for the synthesis of 

macromolecules with well-defined structure and functionality have been successfully 

developed in the course of my PhD work. These methods ensure possibilities for the 

production of novel materials, which have not been investigated so far, and can be applied in 

broad or special areas from structural materials (polyurethanes, epoxy resins), biocompatible 

drug carriers and nanoparticles to environmental friendly additives.  
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9. Függelék 

 

F1. ábra: BTF-ben végzett in situ allilálással kapott allil-telekelikus PSt integrált 1H-NMR 

spektruma (CDCl3) 

 

 

F2. ábra: DCM-ben végzett in situ allilálással kapott allil-telekelikus PSt integrált 1H-NMR 

spektruma (CDCl3) 

F3. ábra: A hidroxil-telekelikus PSt integrált 1H-NMR spektruma (CDCl3) 
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F4. ábra: Az epoxy-telekelikus PSt integrált 1H-NMR spektruma (CDCl3) 

 

F1. táblázat: A ftálimid-monofunkciós HbPG minták UV spektroszkópiai vizsgálata során 

alkalmazott koncentrációk, a mért abszorbancia és az azok alapján meghatározott számátlag 

molekulatömeg értékek 

 
koncentráció 

(mg/mL) 
Abszorbancia 

koncentráció 

(mol/L) 

Mn  

(g/mol) 

N-(3-hidroxipropil)ftálimid 0,21 1,7905 0,001 - 

N-(3-hidroxipropil)ftálimid 0,10 0,8689 0,0005 - 

N-(3-hidroxipropil)ftálimid 0,021 0,1813 0,0001 - 

N-(3-hidroxipropil)ftálimid 0,010 0,1572 0,00005 - 

N-(3-hidroxipropil)ftálimid 0,0021 0,0452 0,00001 - 

PhthIm-HbPG_1 0,44 0,6293 0,000344 1280 

PhthIm-HbPG_2 0,75 0,5522 0,000454 1650 

PhthIm-HbPG_3 1,09 0,9385 0,000521 2070 

PhthIm-HbPG_4 1,12 0,7120 0,000391 2860 

PhthIm-HbPG_5 1,89 0,5958 0,000325 5820 

HbPG* 5,08 0,0041 - - 

* HbPG: kontroll minta, 1,1,1-trisz(hidroxilmetil)propán iniciátorral előállítva 

Kalibrációs egyenes egyenlete:  

c = 1744,3 *Abs + 0,0295 (R2 = 0,9984)     (F1) 
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F5. ábra: A PhthIm-HbPG_2 minta (felső) és acetilezett származékának (alsó) integrált 

1H-NMR spektruma (DMSO-d6) 

 

F6. ábra: A PhthIm-HbPG_3 minta (felső) és acetilezett származékának (alsó) integrált 

1H-NMR spektruma (DMSO-d6) 



119 

  

F7. ábra: A PhthIm-HbPG_4 minta (felső) és acetilezett származékának (alsó) integrált 

1H-NMR spektruma (DMSO-d6) 

 

F8. ábra: A PhthIm-HbPG_5 minta (felső) és acetilezett származékának (alsó) integrált 

1H-NMR spektruma (DMSO-d6) 
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F9. ábra: A PhthIm-HbPG_1 minta integrált 13C-NMR spektruma (DMSO-d6) 

 

F10. ábra: A PhthIm-HbPG_2 minta integrált 13C-NMR spektruma (DMSO-d6) 

 

F11. ábra: A PhthIm-HbPG_3 minta integrált 13C-NMR spektruma (DMSO-d6) 
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F12. ábra: A PhthIm-HbPG_4 minta integrált 13C-NMR spektruma (DMSO-d6) 

 

 
F13. ábra: A PhthIm-HbPG_5 minta integrált 13C-NMR spektruma (DMSO-d6) 
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F14. ábra: A ftálimid-monofunkciós HbPG 1H-NMR spektruma (DMSO-d6) 

 

 

F15. ábra: A ftálimid-monofunkciós HbPG 13C-NMR spektruma (DMSO-d6) 
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F16. ábra: A ftálimid-monofunkciós HbPG teljes 1H-13C HSQC spektruma (DMSO-d6) 

 

F17. ábra: A ftálimid-monofunkciós HbPG funkciós csoportjának teljes NMR asszignálása:  

1H NMR (400 MHz, DMSO): δ (ppm) = 7.87, 2H, H4; 7.84, 2H, H5; 3.71, 1H, H1a; 3.62, 1H, 

H1a’. 13C {1H} NMR (100 MHz, DMSO): δ (ppm) = 168.0, C2; 134.5, C5; 131.6, C3; 123.1 

C4; 39.3, C1. 
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F18. ábra: Az amin-monofunkciós HbPG 1H-NMR spektruma (DMSO-d6) 

 

 

 

F19. ábra: Az amin-monofunkciós HbPG 13C-NMR spektruma (DMSO-d6) 
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F20. ábra: Az amin-monofunkciós HbPG teljes 1H-13C HSQC spektruma (DMSO-d6) 

 

 

F21. ábra: Az amin-monofunkciós HbPG funkciós csoportjának teljes NMR asszignálása:  

1H NMR (400 MHz, DMSO): δ (ppm) = 2.69,1H, H1a; 2.57, 1H, H1a’. 13C {1H} NMR (100 

MHz, DMSO): δ (ppm) = 42.4, C1. 
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F22. ábra: A karboxil-monofunkciós HbPG 1H-NMR spektruma (DMSO-d6) 

 

 

 

F23. ábra: A karboxil-monofunkciós HbPG 13C-NMR spektruma (DMSO-d6) 
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F24. ábra: A karboxil -monofunkciós HbPG teljes 1H-13C HSQC spektruma (DMSO-d6) 

 

F25. ábra: A karboxil -monofunkciós HbPG funkciós csoportjának teljes NMR asszignálása:  

1H NMR (400 MHz, DMSO): δ (ppm) = 3.21, 1H, H1a; 3.07, 1H, H1a’; 2.34, 2H, H3; 2.31, 

2H, H4. 13C {1H} NMR (100 MHz, DMSO): δ (ppm) = 174.9, C2; 172.0, C5; 38.7, C1; 30.9, 

C4; 30.5, C3. 
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F26. ábra: A maleimid-monofunkciós HbPG 1H-NMR spektruma (DMSO-d6) 

 

 

F27. ábra: A maleimid-monofunkciós HbPG 13C-NMR spektruma (DMSO-d6) 



129 

 

F28. ábra: A maleimid-monofunkciós HbPG teljes 1H-13C HSQC spektruma (DMSO-d6) 

 

F29. ábra: A maleimid-monofunkciós HbPG funkciós csoportjának teljes NMR asszignálása:  

1H NMR (400 MHz, DMSO): δ (ppm) = 6.97, 2H, H10; 3.37, 2H, H8; 3.17, 1H, H1a; 3.07, 

1H; H1a’; 2.07, 2H, H2; 1.74, 2H, H7; 1.46, 2H, H4*; 1.43, 2H, H5*; 1.18, 2H, H6*. 13C 

{1H} NMR (100 MHz, DMSO): δ (ppm) = 175.8, C2; 172.3, C9; 134.5, C10; 40.2, C1; 37.1, 

C8; 35.3, C3; 27.2, C5*; 26.0, C6*; 25.5, C7; 25.0, C4* 
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F30. ábra: A klóracetaid-monofunkciós HbPG 1H-NMR spektruma (DMSO-d6) 

 

 

 

 

F31. ábra: A klóracetaid-monofunkciós HbPG 13C-NMR spektruma (DMSO-d6) 
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F32. ábra: A klóracetaid -monofunkciós HbPG teljes 1H-13C HSQC spektruma (DMSO-d6) 

 

F33. ábra: A klóracetaid-monofunkciós HbPG funkciós csoportjának  

teljes NMR asszignálása:  

1H NMR (400 MHz, DMSO): δ (ppm) = 4.07, 2H, H3; 3.28, 1H, H1a; 3.16, 1H, H1a’. 13C 

{1H} NMR (100 MHz, DMSO): δ (ppm) = 166.3, C2; 42.7, C3; 40.6, C1.148 
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F34. ábra: A HCl elimináció konverziója a PVC degradációs idejének függvényében eltérő 

antioxidánsok jelenlétében és stabilizátor nélkül (BHT/VC = 0,14/100,  

x(HCl) = nHCl/100 VC) 

 
F35. ábra: A HCl elimináció konverziója a PVC degradációs idejének függvényében eltérő 

antioxidánsok jelenlétében és stabilizátor nélkül (BHT/VC = 0,29/100,  

x(HCl) = nHCl/100 VC) 



133 

 
F36. ábra: A HCl elimináció konverziója a PVC degradációs idejének függvényében eltérő 

antioxidánsok jelenlétében és stabilizátor nélkül (BHT/VC = 1/100, x(HCl) = nHCl / 100 VC) 

 

 

F37. ábra: A HCl elimináció konverziója a PVC degradációs idejének függvényében, 4 órás 

degradáció során, eltérő antioxidánsok jelenlétében és stabilizátor nélkül  

(BHT/VC = 0,59/100, x(HCl) = nHCl/100 VC) 
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F38. ábra: Az extrakciós vizsgálatok során alkalmazott alapanyagok (A) és az Irganox1010-

et (B,C) és HbPG-l-AoxAc_1 (D, E) tartalmazó PVC blendek 1H-NMR spektrumai vizes 

(B,D) és hexános (C,E) extrakciót követően, különböző extrakciós idők után
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