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Sokváltozós görbefelbontási és regressziós módszerek a Raman-

térképezésben  
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Témavezető: Dr. Marosi György egyetemi tanár 

 

 Az előforduló rövidítések és betűszavak jegyzéke 
 

CLS 

 

GA 

iPLS 

MAF 

MCR-ALS 

 

PC 

PCA 

PLS 

 

PMF 

R
2
(C,CV,P) 

RMSE (C,CV,P) 

 

SISAL 

 

SMCR 

 

SMMA 

SRD 

 

SS2D 

 

SVM 

klasszikus legkisebb négyzetek módszere (classical least squares, keverékspektrumok 

modellezési eljárása a tiszta összetevők referencia-spektrumainak felhasználásával 

genetikus algoritmus v. algoritmusok (genetic algorithms, változókiválasztási módszer) 

intervallum-PLS (változókiválasztási módszer, PLS jelentését ld. alább) 

maximális autokorrelációs faktorelemzés (maximum autocorrelation factors) 

többváltozós görbefelbontás – váltakozó legkisebb négyzetek módszere (multivariate curve 

resolution – alternating least squares) 

főkomponens (principal component) 

főkomponens-elemzés (principal component analysis) 

részleges legkisebb négyzetek módszere (partial least squares, a dolgozat ezzel jelöli az 

ezzel végzett regressziót is) 

pozitív mátrixfelbontás (positive matrix factorization, görbefelbontási módszer) 

determinációs együttható (kalibráció, keresztellenőrzés, ill. előrebecslés esetén) 

kalibráció, keresztellenőrzés, ill. előrebecslés közepes négyzetes hibája (root mean square 

error) 

változófelosztással megvalósított, kibővített Lagrange módszer (simplex identification via 

slplit augmented Lagrangian) 

görbeillesztés nélküli profilkinyerés (self-modelling curve resolution, görbefelbontásra 

használható kemometriai módszerek összefoglaló neve) 

görbeillesztés nélküli keverék-elemzés (self-modelling mixture analysis) 

rangszámkülönbségek abszolútérték-összegének módszere (sum of ranking differences, 

matematikai eljárás módszerek, jellemzők stb. összehasonlítására) 

minta-minta kétdimenziós korrelációs spektrometria (sample-sample 2D correlation 

spectroscopy) 

támogatóvektor-módszer (support vector machines, nemlineáris gépi tanulási, ill. regressziós 

eljárás) 

 

 

1. Bevezetés 

 

A kémiai térképezés (chemical imaging) a spektroszkópia legdinamikusabban fejlődő 

területeinek egyike. Megvalósítása egy rezgési (jellemzően középtartományú vagy közeli 

infravörös, illetve Raman-) spektrometriai módszer és egy alkalmas optikai rendszer 

összekapcsolásával történik. A szűkebb értelemben vett térképezés (point mapping) esetében 

ez utóbbi általában egy mikroszkóp, mellyel – nagyítástól függően – általában kb. 0.5-5 

mikrométerig terjedő átmérőjű pontból vehető fel rezgési spektrum. Ekkor a térképezés a 

tárgyasztal mozgatásával, több spektrum felvételével történik a minta felületének különböző 

pontjaiból, előre meghatározott elrendezés szerint.  

A kémiai térképek minden képpontját egy-egy, a felület adott mérési pontjáról felvett 

spektrum alkotja. Tekintve, hogy mind a térképet alkotó képpontok száma, mind az egyes 

spektrumokon belüli hullámszám-csatornák száma igen nagy, a létrejövő óriási méretű 

adattömb tradicionális módszerekkel nem elemezhető jól. A mélyreható értékeléshez 

sokváltozós adatelemzési, ún. kemometriai módszerek alkalmazására van szükség. A kémiai 



 

 

térképek kemometriai elemzése azonban meglehetősen új terület, ezért a jelen doktori munka 

során ennek lehetőségeit kívántuk felderíteni elsősorban gyógyszer- és polimertechnológiai 

területeken (bár a vizsgálati eljárással és a kemometriai értékeléssel kapcsolatos 

megállapítások az alkalmazási területtől függetlenek és általános érvényűek). 

A kemometriai értékelési módszerek mélyreható vizsgálatával három területen kívántunk 

a kémiai térképezés alkalmazhatóságát javítani: 

(1) Fejlesztés alatt álló gyógyszerkészítmények vizsgálata. - E vizsgálatok motivációját a 

gyógyszeriparban napjainkban elterjedő tervezhető minőség (Quality by Design), illetve a 

folyamatfelügyelő analitikus technológia (Process Analytical Technology) koncepciói 

adták. Ezek célkitűzése az, hogy egy gyártástechnológiához kapcsolódó, megfelelően 

megválasztott analitikai eljárásokkal és optimálással pontosan előre becsülhető és 

biztosítható legyen a végtermék minősége. Arra kerestük a választ, hogy a kemometriai 

módszerekkel támogatott kémiai térképezés miként segítheti a minták belső szerkezete és 

a készítmény fizikai, ill. biológiai tulajdonságai közötti összefüggések feltárását.  

(2) Illegális és hamisított készítmények vizsgálata Raman-térképezéssel. - E vizsgálatok 

motivációját az a kihívás jelentette, amit az egyre tökéletesebb gyógyszerhamisítványok 

jelentenek, s ami miatt egyre több információt kell szerezni a készítményeket alkotó 

komponensekről, azok összetételéről és szerkezeti jellegzetességeiről, úgy, hogy a 

mintákról igen gyakran semmilyen előzetes információ nem áll rendelkezésre. 

(3) Műanyaghulladékok minőségi és mennyiségi elemzése. - E vizsgálatok 

környezetvédelmi aktualitása nyílvánvaló, az értékelést azonban két körülmény nehezíti: 

a hulladékokról készült térképek igen rossz jel-zaj viszonya és az a tény, hogy az 

összetevők általában nem ismertek. Az egy-egy térkép esetében is órákig tartó 

„szemrevételezéses” spektroszkópiai pontelemzés helyett kívántunk kemometriai 

módszereken alapuló automatizálható eljárást fejleszteni. 

 

 

2. Szakirodalmi háttér 

 

A kémiai térképezés előnye, hogy lehetővé teszi a lokális elemzést, illetve az összetevők 

térbeli elhelyezkedésének feltárását. Az összetevők eloszlatottságának jellege és mértéke 

összefügg a minták fizikai-kémiai tulajdonságaival, ezáltal térképezést alkalmazva számos 

olyan következtetés vonható le, amely makroszkopikus spektrometriai módszerekkel rejtve 

marad
1,2

.  

Egy összetevő eloszlatottsága, illetve térbeli elhelyezkedése legegyszerűbben úgy 

jeleníthető meg, hogy az adott összetevőre jellemző sáv görbe alatti területét ábrázoljuk a 

mérési pontok térkoordinátáinak függvényében. Értelemszerűen ez csak akkor valósítható 

meg, ha kiválasztható olyan (elegendően éles) rezgési sáv, mely kizárólag egyetlen 

összetevőre jellemző. Korlátai ellenére ez az egyik leggyakrabban alkalmazott eljárás. 

Az alkotók sávjainak átlapolása esetén a klasszikus legkisebb négyzetek módszere (CLS) 

alkalmazható, mely során az egyes képpontokban található spektrumokat a tiszta összetevők 

referencia-spektrumainak lineáris kombinációjaként (súlyozott átlagaként) modellezzük. A 

referencia-spektrumok ismeretében e lineáris kombináció súlyfaktorai egyszerű matematikai 

műveletekkel számíthatók
3
, és – szükség esetén megfelelő skálázás után – a koncentrációk 

becslésére alkalmazhatók. Ez az egyváltozós (sávok görbe alatti területén alapuló) 

megközelítés mellett a másik legelterjedtebb értékelési módszer. 

                                                 
1
 C. Gendrin, Y. Roggo, C. Collet, J. Pharm. Biomed. Anal. 48 (2008) 533-553. 

2
 A.A. Gowen, C.P. O’Donnell, P.J. Cullen, S.E.J. Bell, Eur. J. Pharm. Biopharm. 69 (2008) 10-22. 

3
 H. Mark, J. Workman: Chemometrics in Spectroscopy, first ed., Academic Press, 2007. 



 

 

Számos gyógyszertechnológiai probléma sikerrel megoldható e két hagyományos 

értékelési eljárást alkalmazva is. Erre a porkeverékek és belőlük készülő tabletták 

homogenitásától kezdve a gyártási hibák elemzésén túl egészen a késztermékek 

végellenőrzésig számos példa található a szakirodalomban
1,2, 4

. A térképek alapján 

következtetéseket vonnak le a készítmények makroszkopikus tulajdonságairól, illetve a 

gyártási technológia egyes sajátosságairól. Nem található azonban tanulmány eltérő 

technológiával előállított készítmények térképeinek szisztematikus vizsgálatáról és 

összehasonlításáról. 
Bizonyos esetekben, például szilárd diszperziós készítmények, illetve különböző 

kristálymódosulatok keverékeinek vizsgálatában kifejezetten a Raman-térképezés 

alkalmazható jól. A szakirodalomban főként hagyományos módszerekkel készült szilárd 

diszperziók vizsgálata található meg, nincs példa a legmodernebb módszerekkel, pl. 

szuperkritikus extrúzióval, illetve elektrosztatikus szálképzéssel készített minták 

vizsgálatára. Illetve, noha a hatóanyag készítménybeli homogenitása elméletileg kapcsolatba 

hozható a kioldódási jellemzőkkel, nem található olyan tanulmány, amely a szilárd 

diszperziós készítményekről készült Raman-térképeket konkrét kioldódásvizsgálatok 

eredményeivel vetné össze. 

A hatóanyagok polimorfiájának készítménybeli vizsgálata is legtöbbször egyváltozós 

vagy CLS modellezéssel történik, még a legújabb vizsgálatokban is
5

. A nagyon kis 

mennyiségben jelenlévő, előre nem várt (esetleg ismeretlen) kristálymódosulatok észlelése és 

azonosítása azonban már többváltozós módszerek alkalmazását igényli. A többváltozós 

módszereket alkalmazó tanulmányok közül kvalitatív vizsgálatokkal is eddig mindössze egy 

foglalkozott, melyben felderítő statisztikai módszerekkel mutatták ki a makroszkopikus 

módszerek kimutatási határa alatti koncentrációjú polimorf szennyeződéseket
6
. Teljesen 

nyitott kérdés volt tehát nyomnyi kristályos szennyezések kémiai térképezéssel 

megvalósított mennyiségi becslésének problematikája. 
Napjaink egyik igen komoly kihívása a hamisított és illegális készítmények fokozódó 

megjelenése a gyógyszer- és feketepiacokon
1
. E mintákról a vizsgálat előtt igen gyakran nincs 

(vagy nincs elegendő) előzetes információ, legtöbbször maguk az alkotóelemek sem ismertek. 

Ez esetben mind a jelenlévő összetevők spektrumát, mind a koncentrációtérképeiket a 

vizsgálat során kapott adattömböt alkotó keverékspektrumokból kell megbecsülni
2
. A 

kemometriai módszerek közül a felderítő statisztika, és ezen belül is különösen a 

görbeillesztés nélküli profilkinyerés (SMCR) módszerei alkalmazhatók. Kémiai térképezésben 

az alapvető felderítő statisztikai módszerek közül a főkomponens-elemzés (PCA), az SMCR 

módszerek közül pedig a többváltozós görbefelbontás – váltakozó legkisebb négyzetek 

módszere (MCR-ALS) a legjelentősebb. Ez utóbbi lényege, hogy a CLS egyenleteit és a 

Raman-térkép adatmátrixát felhasználva felváltva becsüli a tisztaösszetevő-spektrumokat és a 

koncentrációkat, úgy, hogy az egyes iterációs lépések között fizikai megszorításokat alkalmaz 

(pl. nemnegativitás: a koncentrációk és jel-intenzitások ne legyenek negatívak; anyagmérleg: 

a különböző összetevők koncentrációjának összege minden képpontban 1-et adjon; bezárt 

szög: a kinyert spektrumok a lehetséges megoldások hamazán belül a lehető legkevésbé 

korreláljanak, azaz vektorként bezárt szögük a legnagyobb legyen, stb.) 

Alkalmaztak további módszereket is, mint a minta-minta kétdimenziós korrelációs 

spektrometriai elemzést (SS2D), illetve a szintén az SMCR módszerei közé tartozó 

görbeillesztés nélküli keverékelemzést (SMMA), a pozitív mátrixfelbontást (PMF), valamint a 

változófelosztással megvalósított, kibővített Lagrange módszert (SISAL). Ugyanakkor az 

ismeretlen készítmények vizsgálatával kapcsolatosan számos hiányosság tapasztalható a 
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szakirodalomban. Egyrészt a képfeldolgozásban és tömegspektrometriás térképezésben jól 

használható maximális autokorrelációs faktorelemzést (MAF) eddig egyáltalán nem 

alkalmazták rezgési spektrometriás térképezésben. Másrészt, ugyan van példa különböző 

módszerek összehasonlítására
7
, ezt eddig csak „optimális” körülmények között (az értékelést 

nehezítő tényezők hiányában) végezték el. A szakirodalom alapján nem állapítható meg, 

hogy a spektrumokat terhelő zaj, illetve az összetevők heterogenitása hogyan 

befolyásolja az egyes értékelési algoritmusokkal kapott eredményeket, és ennek 

megfelelően teljesen ismeretlen készítmények Raman-térképeinek értékelését melyik 

kemometriai módszerrel (és hogyan) érdemes végezni. Mindkettő fontos körülmény, 

hiszen a zajszint hatása a vizsgálati paraméterek értékeinek megfelelő megválasztását segíti, 

az összetevők eloszlatottságának mértéke és jellege pedig a minta tulajdonsága, s olyan 

értékelési módszert kell alkalmazni, mely erre nem érzékeny. 

A görbefelbontási módszerekkel segített Raman-térképezés másik lehetséges alkalmazási 

területe a műanyaghulladékok vizsgálata, hiszen e módszercsalád lehetővé teszi mind a 

főtömeget alkotó, mind a nyomokban jelenlévő összetevők vizsgálatát. Közeli infravörös 

spektro-metriás képalkotást már alkalmaztak erre a célra, ahol osztályozási (felügyelt 

mintázatfelisme-rési) algoritmusok segítségével rendelték hozzá a képen megjelenő 

hulladékokat az őket alkotó polimerekhez
8
. A hulladékok mennyiségi vizsgálata azonban 

továbbra is megoldatlan, ugyanis egyrészt e tanulmányokban nagyítás nélküli kamerát 

alkalmaztak képalkotó optikaként (amely az alkalmazott formában nem teszi lehetővé a 

reprezentatív összetétel-vizsgála-tot), másrészt az alkalmazott kemometriai (osztályozási) 

módszerek előzetes „tanítást” igényelnek egy ún. tanítóhalmaz segítségével (azaz olyan 

polimerek azonosíthatók, melyek szerepelnek a tanítóhalmazban). Hulladékok vizsgálatakor 

azonban kikerülhetetlenül jelen vannak előre nem várt, ismeretlen összetevők is, és ezekre 

is szükséges mennyiségi becslést adni. A műanyaghulladékok Raman-térképezésének 

további kihívása, hogy a térképek rend-kívül rossz minőségű spektrumokat tartalmaznak 

a besugárzó lézer hatására eltérően viselkedő összetevők miatt. A szakirodalomban nem 

található utalás arra, hogyan lehet – e két kihívásra egyszerre megfelelve – 

műanyaghulladékok Raman-térképezéssel történő mennyiségi elemzését megvalósítani.  
A Raman-térképezéssel végzett mennyiségi elemzés lehetősége a gyógyszertechnológiá-

ban is fontos kérdés. Ennek különösen a segédanyagok esetében van kiemelt jelentősége, 

ugyanis ezek mennyiségi elemzésére ritkán dolgoznak ki célspecifikus analitikai módszert, 

ugyanakkor a koncentráció-eloszlásuk pontos ismerete fontos tényező a készítmények fizikai-

kémiai tulajdonságainak jellemzésében. Noha a hagyományosan alkalmazott CLS módszer 

alkalmas az összetevők mennyiségének közelítő (és ismeretlen pontosságú) becslésére, 

esetenként szükség lehet ismert pontosságú pontbeli koncentrációk és koncentrációtérképek 

meghatározására. A kémiai (és különösen a Raman-) térképezés e területen igencsak 

gyerekcipőben jár. Egyrészt a kemometriai módszerek közül szinte kizárólag a részleges 

legkisebb négyzetek módszerét (PLS) alkalmazzák
9
 (esetenként helytelenül

10
, illetve Raman-

térképezés-nél mindössze egyetlen tanulmányban
11

), noha ennél modernebb módszerek is 

léteznek. A PLS regresszió (is) például javítható változókiválasztási algoritmusokkal (pl. 

intervallum-PLS, genetikus algoritmusok), azonban ezek tesztelésére a kémiai térképezés 

területén nincs példa. Noha a Raman-sávok intenzitása bizonyos körülmények között 

nemlineárisan függ az összetevők koncentrációjától, szintén nem található meg a 

szakirodalomban a nemlineáris regressziós eljárások alkalmazása és összehasonlítása. 
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Módszerek összehasonlítására – amire a disszertációban gyakran sor kerül – hazánkban 

fejlesztettek ki a közelmúltban egy nemparaméteres statisztikai eljárást, a rangszámkülönbsé-

gek abszolútérték-összegének módszerét (SRD). Az egyes problémákhoz legmegfelelőbb 

értékelési módszer kiválasztásához a hagyományosan alkalmazott modelljóság-

jellemzők mellett a kemometria legfrissebb eredményei közé tartozó SRD eljárást is 

alkalmaztuk. A disszertáció célja volt a felmerülő gyakorlati problémák megoldása mellett a 

kemometriai módszerek működésének alapos megismerése is. 

 

3. Kísérleti és értékelési módszerek 

 

A disszertáció középpontjában álló analitikai módszer a Raman-térképezés, melyet egy 

Horiba Jobin Yvon gyártmányú, Labram típusú Raman-mikroszkóppal valósítottunk meg. A 

gerjesztő lézert, a mikroszkópi nagyítást, a felvételi időt és az egyes képpontokban átlagolt 

spektrumok számát, a térképek méretét és képpontok közti lépésközt úgy választottuk meg, 

hogy a lehető legrövidebb vizsgálati idővel készült térképek a lehető legtöbb hasznos 

információt tartalmazzák, illetve reprezentatívak legyenek a vizsgált mintákra. A spektrumok 

feldolgozása során szakaszosan lineáris alapvonalkorrekciót és egységnyi görbe alatti területre 

történő normálást alkalmaztunk (Horiba LabSpec 5.41) a fluoreszcens háttér eltávolítása, 

illetve a minták felületi egyenetlenségeiből eredő fókuszálási bizonytalanság hatásának 

kiküszöbölése érdekében. Ezután minden vizsgálatnál az adott problémához legmegfelelőbb 

spekt-rometriai vagy kemometriai módszerrel végeztük a térképek értékelését, illetve – ahol 

előzetesen nem lehetett tudni, melyik módszer alkalmazása optimális – több módszert is 

összehasonlítottunk. 

A gyógyszerhatóanyagok polimorfiai stabilitásvizsgálatához (ipari együttműködésben), 

különböző – iparjogvédelmi okokból itt nem közölhető – módon előállított donepezil-

tartalmú granulátumokat, illetve tanszékünkön előállított spironolakton-tartalmú extru-

dátumokat (HAAKE Minilab) használtunk. A készítmények gyártástechnológiával 

összefüggő fizikai-kémiai tulajdonságainak megértéséhez magunk állítottunk elő tablettákat 

különböző technológiákkal: direkt préseléssel (Fette EX-1), illetve az örvényáramú (Pro-C-

ept 4M8) és fluidizációs (Glatt GCPG-1) granulálás különböző változataival, illetve szilárd 

diszperziós gyógyszerformákat olvadékos (HAAKE Minilab) és szuperkritikus (SCAMEX 

Rheoscam) extrúzióval, valamint elektrosztatikus szálképzéssel. Az ezekről készült 

Raman-térképeket kiválasztott sávok görbe alatti területén alapuló, illetve CLS módszerrel 

elemeztük a készítmények technológiával összefüggő szerkezetének megértése céljából. 

Ellenőrzésként jellemzően por-röntgendiffrakciót (PANalytical X’Pert Pro MPD) 

használtunk, illetve in-vitro kioldódásvizsgálatot (Erweka DT6) végeztünk. 

A hatóanyag-segédanyag kölcsönhatás Raman-térképezéssel történő vizsgálatához vízben 

rosszul oldódó (ipari együttműködésben előállított, s iparjogvédelmi okokból meg nem 

nevezhető) hatóanyag és ciklodextrin (számos típusának) 1:1 molarányú kombinációját 

tartalmazó szilárd gyógyszerformákat állítottunk elő fagyasztva szárítással (Leybold Lyovac 

GT-3). A Raman-térképezés mellett a minták kristályosságát por-röntgendiffrakcióval, 

homogenitásukat pedig pásztázó elektronmikroszkópiás elemanalízissel (JEOL JSM-6380LA) 

vizsgáltuk. A Raman-térképeket CLS és MCR-ALS módszerekkel dolgoztuk fel. 

Az ismeretlen tabletták elemzésének modellezéséhez három mintasorozatot 

használtunk. A zaj szintjét figyelembe vevő módszer-összehasonlításhoz egy kereskedelmi 

forgalomban lévő gyógyszerkészítményt vizsgáltunk (melyet iparjogvédelmi okokból itt nem 

nevezhetünk meg). A hatóanyag homogenitásának a kemometriai feldolgozásra gyakorolt 

hatását a saját magunk által többféle tachnológiával előállított – s az előbb már bemutatott – 

tablettákon elemeztük. Több összetevő homogenitásának esetét a kereskedelemben kapható, 

hagyományos úton gyártott Isoptin SR és extrúzióval előállított Isoptin SR-E 



 

 

készítményen határoztuk meg. A kemometriai módszerek közül a PCA, MAF, SS2D, 

SMMA, SISAL, MCR-ALS és PMF algoritmusokat hasonlítottuk össze, minden esetben 

az algoritmusok belső paramétereinek (illetve a görbefelbontás ún. fizikai megkötéseinek) 

optimálásával. 

A műanyaghulladékok mennyiségi elemzésére vonatkozó eljárás kifejlesztéséhez darált 

és mágneses sűrűségszeparációs módszerrel különböző sűrűségfrakciókra szétválasztott 

autóipari hulladékot vettünk alapul.
12

 A képpontok polimerhez rendeléséhez SMCR 

módszereken alapuló empirikus hozzárendelési módszert fejlesztettünk ki. A szilárd 

diszperziós gyógyszerkészítmények mennyiségi elemzéséhez koffein modellhatóanyagot és 

poli-tejsav-ko-glikolsav segédanyag-polimert tartalmazó mintákat állítottunk elő 

porlasztva szárítással (Pro-C-Ept MicroSpray), tizenegy különböző koffein-koncentrációval. 

Számos egy- és sokváltozós regressziós módszert teszteltünk a kalibráló sorozaton vett 

keresztellenőrzési és a független, ún. validáló sorozat mintáin számított előrebecslési hibáik 

összehasonlításával. 

A többváltozós statisztikai számításokat Matlab 7.6 (Mathworks) és PLS_Toolbox 6.2. 

szoftverekkel végeztük. A SISAL számításokat a fejlesztők által ingyenesen közzétett Matlab 

kiegészítővel, a PMF számításokat a fejlesztőtől kapott PMF2 szoftverrel végeztük. Az 

egyváltozós statisztikai számításokat Matlab, Excel, ill. Statistica 8.0 (Statsoft) programokkal 

végeztük. 

 

 

4. Eredmények 

 

4.1. Gyógyszerkészítmények polimorf-stabilitásának vizsgálata egyváltozós értékeléssel 
 

A gyógyszertechnológia egyik legjelentősebb kihívása napjainkban a hatóanyagok 

előállítása amorf módosulatként és ennek az állapotnak a stabilizálása. Az erre irányuló 

kísérletek összehasonlításához szelektív és érzékeny analitikai módszerre van szükség. 

A legkézenfekvőbb módszer, a por-röntgendiffrakció alkalmazásának egyik fő korlátja, 

hogy nagy mannyiségű kristályos segédanyagot tartalmazó környezetbe ágyazott kis 

mennyiségű hatóanyag (át)kristályosodása sok esetben nehezen észlelhető. Ezért éppen ilyen 

rendszerekben, mikrokristályos cellulózt és keményítőt tartalmazó granulátumokban 

vizsgáltuk egy 5 tömegszázalék körüli dózisú amorf hatóanyag kristályosodását Raman-

térképezéssel. Megállapítottuk, hogy a Raman-térképek választott sáv alatti területen alapuló 

értékelésével a makroszkopikus vizsgálati módszerek kimutatási határa alatt is 

megkülönböztethetők a különböző mértékű kristályosodást mutató minták. 

A hatóanyagot amorf módosulatban tartalmazó szilárd diszperziós készítmények esetében 

elengedhetetlen a nyomnyi mennyiségű kristálygócok azonosítása a későbbi stabilitás 

előrejelzése céljából. Különböző körülmények között extrudált minták Raman-térképeinek 

egyváltozós értékelésével sikerült különbséget tenni – a röntgendiffrakció kimutatási határa 

alatti – kristálygócok mennyiségében és a hatóanyag homogenitásában. Ezáltal hosszas 

stabilitás-vizsgálat nélkül ki lehet választani az optimális előállítási körülményeket. 

 

4.2. Technológiai elemzés megvalósítása többváltozós, referencia-spektrumokon alapuló 

modellezéssel 
 

A gyakorlatban sokszor előfordul, hogy egyes összetevőknek nincs a többitől élesen 

elkülönülő sávja, ezért térbeli elhelyezkedésük nem vizsgálható a többitől függetlenül. 
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Ugyanakkor fontos kérdés mind a hatóanyag, mind egyes segédanyagok térbeli 

koncentrációeloszlásá-nak jellemzése a kioldódási jellemzők és egyéb fizikai-kémiai 

tulajdonságok megértése céljából. 

Azonos összetételű, hétféle különböző technológiával előállított gyógyszertabletta 

vizsgálatával fényt derítettünk a hatóanyag egyes technológiákra jellemző eloszlatottságának 

jellegzetességeire (1. ábra). Mivel e minták egyes alkotóinak Raman-sávjai erősen átlapoltak 

egymással, a térképek értékelését a tiszta összetevők referencia-spektrumainak 

felhasználásával, CLS módszerrel végeztük. Az egyes térképeken belüli, képpontonkénti 

koncentrációk leíró statisztikai vizsgálatával számszerűsíthetők az egyes technológiák közötti 

különbségek. Vizsgáltuk a térképezési módszer reprodukálhatóságát, ami megerősítette a 

technológiák összehasonlításával kapcsolatos tapasztalatokat. Az elemzést nagy nagyítás és 

kis képpontok közti lépésköz alkalmazásával is elvégeztük a finom részletek felderítése 

céljából: kimutattuk, hogy ily módon meghatározható a csúsztatószerként alkalmazott Mg-

sztearát elhelyezkedése, mely egyértelmű összefüggést mutatott a tabletták törési 

szilárdságával. A hatóanyag sávjainak szemrevételezésével következtetések vonhatók le a 

gyártási technológia során végbemenő polimorfia-változással kapcsolatban. A térkép-

spektrumok összintenzitása egyértelmű, nemlineáris összefüggést mutat a gyártáskor 

alkalmazott préselési erő mértékével (és így közvetve a törési szilárdsággal). Kimutattuk azt is, 

hogy a CLS módszerrel létrehozott koncentráció-térképek a gyógyszerkészítmények 

sajátosságait figyelembe vevő empirikus korrekcióval alkalmassá tehetők az összes alkotó 

egyidejű mennyiségi becslésére is. 
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a: direkt préselés 
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b: örvényáramú granulálás 

10 µm

-60

-40

-20

0

20

40

-40 -20 0 20 40 60

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

 
c: fluidizációs granulálás 

 

1. ábra Hatóanyag eloszlatottsága különböző technológiával készült tablettákban  

(100× objektívvel végzett mikro-Raman vizsgálat) 

 

Az előzőekkel összefüggésben vizsgáltuk szuperkritikus extrúzióval és elektrosztatikus 

szálképzéssel előállított minták homogenitását is a koncentrációtérképek segítségével, mivel a 

szakirodalomban ilyen készítmények vizsgálatára korábban nem volt példa. A Raman-

térképek igen érzékenyen mutatják igen kismértékű lokális heterogenitás megjelenését is, 

mely összefüggésbe hozható a hatóanyag kristályosodásával (a por-röntgendiffrakció 

kimutatási határa alatt). A koncentrációk statisztikai jellemzőit összefüggésbe hoztuk a 

hatóanyag kioldódási sebességével. 

 

4.3. Hatóanyag-segédanyag kölcsönhatás vizsgálata sokváltozós görbefelbontási 

módszerekkel 

 

A szilárd diszperziós készítményekben található lokális dúsulások esetében mindig 

felmerül a kérdés, hogy megjelennek-e bennük kristálygócok, vagy a tömbfázishoz hasonlóan 

amorf állapotban tartalmazzák a hatóanyagot. Hasonlóképpen, a hatóanyaggal kölcsönhatásba 

lépő segédanyag alkalmazásakor elvárható, hogy detektálni lehessen, ha bizonyos területeken 



 

 

komplexálatlan hatóanyag marad (vagy keletkezik). A Raman-térképezés alkalmas 

mikroszkópi nagyítással ennek a követelménynek megfelel ugyan, azonban a megjelenő 

kristályos módosulatról, illetve a létrehozott komplexről nem mindig áll rendelkezésre tiszta 

referencia-spektrum. Ezekben az esetekben az alkotóknak mind a spektrumait, mind a 

koncentrációit az SMCR módszerek valamelyikével kell megbecsülni. 

Egy hatóanyag ciklodextrinekkel képzett komplexeinek vizsgálatával bemutattuk, hogy a 

váltakozó legkisebb négyzetek módszerével (MCR-ALS) becsült összetevő-spektrumok 

alapján egyértelműen bizonyítható a komplexképzés végbemenetele vagy hiánya. Ha van 

fennmaradó komplexálatlan hatóanyag, akkor a kinyert spektrumok alapján ez is 

egyértelműen látszik, sőt, a mennyiségére is adható becslés az MCR-ALS algoritmussal 

kapott koncentrációk felhasználásával, mely új eredmény a szakirodalomhoz képest. Mindez 

megtehető a röntgen-diffrakció kimutatási határa alatt, illetve akkor is, ha a segédanyaggal 

képzett komplex maga is kristályos. 

 

4.4. Teljesen ismeretlen készítmények vizsgálata felderítő statisztikai módszerekkel 
 

Illegális vagy hamisított készítmények vizsgálata esetén sokszor egyáltalán nem ismertek 

sem az összetevők, sem a gyártási technológia. Elsőként így egy ismeretlennek tekintett 

modellkészítmény esetében teszteltünk különböző főkomponens-elemzésen alapuló (PCA, 

MAF), kovariancia-elemzésen alapuló (SS2D) és görbeillesztés nélküli profilkinyerési 

(SMMA, MCR-ALS, PMF) módszereket. A zajszint hatását is vizsgáltuk a spektrumok és 

koncentrációprofilok kinyerésére. Ezután a 4.2. fejezetben bemutatott, többféle technológiával 

előállított tabletták segítségével vizsgáltuk a hatóanyag eloszlatottságának, illetve 

homogenitásának hatását a kinyert profilok minőségére, illetve a koncentrációtérképek 

becslésének pontosságára (a valódi referenciákat alkalmazó CLS módszerhez viszonyítva). Itt 

az SMMA, MCR-ALS, PMF és SISAL módszereket hasonlítottuk össze. 

Erre vonatkozó eredményeink a következő pontokban foglalhatók össze: 

 Eljárást dolgoztunk ki a készítményben jelenlévő összetevők számának meghatározására. 

 Hagyományosan alkalmazott modelljóság-jellemzők és SRD rangsorolási módszer 

alapján megállapítottuk, hogy az MCR-ALS módszer szolgáltatja a legjobb minőségű 

becsült (valódi referenciát legjobban megközelítő) spektrumokat és a CLS-sel 

számolttal leginkább összhangban lévő koncentrációkat. Ez magas zajszint mellett is 

érvényes, és akkor is, ha a hatóanyag eloszlása gyakorlatilag homogén a tablettákban, 

így spektruma mindenhol keveredik más alkotók sávjaival. 

 Ismeretlen készítményeket Raman-térképezéssel vizsgálva, és a térképeket az általunk 

javasolt módszerrel feldolgozva a lehető legtöbb összetevő spektruma és koncentráció-

térképe kinyerhető. A kinyert spektrumok spektrumkönyvtár segítségével azonosíthatók, 

a koncentrációtérképek pedig a 4.2. fejezet eredményei szerint részletes technológiai 

elemzésre használhatók. 

Az extrúzióval készült Isoptin SR-E készítmény és a hagyományos nedves granulálással 

készült Isoptin SR összehasonlító vizsgálatával bemutattuk, hogy MCR-ALS algoritmussal 

lehetséges több homogén eloszlású összetevő spektrumának elválasztása is, ha fizikai 

megkötésként a nemnegativitási, anyagmérlegi és a Windig-féle legnagyobb bezárt szög 

(„kontrasztosítás”) kritériumának mindegyikét alkalmazzuk. Ezáltal szilárd diszperziós 

készítmények vizsgálata is lehetségessé válik. A módszerrel fényt derítettünk az Isopin SR-E 

készítmény vizsgálatát bemutató közleményben
13

 feltüntetett téves információra, majd a 

koncentráció-térképek elemzésével, az MCR-ALS módszerrel kapott helyes információ 

birtokában magyarázatot adtunk a vonatkozó közleményben szerzett tapasztalatokra. 

                                                 
13

 W. Roth, B. Setnik, M. Zietsch, A. Burst, J. Breitenbach, et al., Int. J. Pharm. 368 (2009) 72-75. 



 

 

 

4.5. Mennyiségi elemzés Raman-térképek csoportosítási és görbefelbontási 

eljárásokkal végzett értékelésével műanyaghulladékok vizsgálata példáján 
 

A műanyaghulladékok összetétele az illegális és hamisított gyógyszerjellegű 

készítményekhez hasonlóan igen gyakran részlegesen vagy teljesen ismeretlen. További 

probléma, hogy a minták szennyezettsége és a bennük lévő alkotók sokfélesége miatt igen sok 

zavaró tényező lép fel (pl. széles tartományban változó jel-zaj viszony, erős fluoreszcens 

háttér, detektor-telítődés miatt „levágott” spektrumok, festékanyagok jelenléte). Ezek miatt az 

egyváltozós és CLS módszerek nem alkalmazhatók, a térképek spektrumainak 

képpontonkénti vizuális értékelése és azonosítása pedig óriási mennyiségű időt vesz igénybe. 

Görbeillesztés nélküli profilkinyerési módszereken alapuló empirius eljárást dolgoztunk 

ki a hulladék-minták Raman-spektrometriával detektálható összetevőinek azonosítására és 

mennyiségi becslésére. Lényege, hogy minden képpontot hozzárendeljük a benne található 

(legnagyobb koncentrációjú) polimerhez a képpontokban valamely SMCR módszerrel becsült 

koncentrációk alapján. A képpont ahhoz a polimerhez rendelődik, amelynek a koncentrációja 

elér egy bizonyos küszöbszintet (több ilyen polimer esetén pedig a nagyobb 

koncentrációjúhoz Több görbeillesztés nélküli profilkinyerési módszer összehasonlításával 

megállapítottuk, hogy az eljárás alapjául MCR-ALS algoritmust érdemes választani, s ezzel 

mind a fő alkotók, mind a nyomokban jelenlevő összetevők koncentrációjának becslése 

egyaránt megvalósítható a területen megengedhető hibahatáron belül. 

 

4.6. Raman-térképezésen alapuló mennyiségi meghatározás pontosságának növelése 

regressziós és gépi tanulási algoritmusokkal 

 

A 4.2. fejezetben bemutatott CLS módszer már alkalmasnak bizonyult az összetevők 

közelítő becslésére, azonban a becslés bizonytalansága csupán a referencia-spektrumok 

alkalmazásával nem számítható. Ismert hibájú koncentrációtérképek létrehozásához kalibráló 

mintasorozatra és regresszióra van szükség. Mivel az irodalomban Raman-térképezés 

esetében egyáltalán nem található összehasonlító tanulmány, a legegyszerűbb egyváltozós 

módszerektől kezdve a nemlineáris gépi tanulási algoritmusokig számos különböző 

bonyolultságú modell alkalmasságát vizsgáltuk. 

Eredményeink alapján a spektrumok normálása – melyet a mikroszkópi főkuszálási 

bizonytalanság miatt szinte mindig alkalmazni kell – a számított és bemért koncentrációk 

között nemlineáris összefüggést eredményez, mely különösen erősen fellép, ha az összetevők 

Raman-aktivitása (egységnyi időtartam alatt felvett spektrumuk teljes görbe alatti területe) 

között nagy a különbség. A kemometriában már elterjedt (a Raman-térképezésben viszont 

még önmagában is alig használt) PLS regresszió ugyan a hagyományos értékelési 

módszerekkel ellentétben már jól használható (2. a ábra), a meghatározás hibája 

nagymértékben tovább javítható (és javítandó) változókiválasztási módszerek alkalmazásával. 

E módszerek segítségével kiszűrhetők azok a sávok, melyek rontják a becslés jóságát, és 

kiválaszthatók a koncentráció-meghatározás szempontjából informatív hullámszám-

tartományok. E sávok az általános spektrometriai tapasztalatokkal ellentétben általában nem a 

legintenzívebb csúcsok (éppen az erős nemlináris viselkedésük miatt), hanem a kis és közepes 

intenzitású, de szelektív sávok. 
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(epsilon = 2.0, gamma= 0.0316, cost = 1000) 

 

 

 
 

2. ábra Számolt és bemért koncentrációk összehasonlítása optimált a) PLS és b) SVM regresszióval 

 

A meghatározási hiba mind az ún. intervallum-PLS, mind a genetikus algoritmusok 

segítségével képpontonként 3,5 tömegszázalék körüli értékre csökkenthető. Kimutattuk, hogy 

intervallum-PLS alkalmazásával az egyváltozós regresszió jósága is nagymértékben javítható, 

mert a disszertációban bemutatott eljárással automatizált módon kiválasztható a legnagyobb 

meghatározási pontosságot biztosító sáv. Rámutattunk, hogy a térkép normálása esetében az 

iPLS-sel kiválasztott sáv általában nem a legintenzívebb sávok egyike, mert nagyon intenzív 

sáv választása esetén az ingadozás és a nemlináris függés is erős. 

A kémiai térképezésben elsőként hasonlítottunk össze nemlineáris regressziós 

módszereket a normálás és egyéb tényezők okozta hatások figyelembevételére. Kimutattuk, 

hogy a meghatározási hiba az ún. támogatóvektor-módszerrel (SVM) csökkenthető a 

legkisebbre, az általunk vizsgált szilárd diszperziós modellrendszer esetében minden 

képpontban 2 tömegszázalék alá (2. b ábra). 

A különböző regressziós módszerek összehasonlítását modellek hagyományos jellemzői 

(előrebecslési hiba, determinációs együttható stb.) mellett a nemrég publikált rangszám-

különbségek abszolútérték-összegének módszerével (SRD) is elvégeztük. A módszer igen jól 

alkalmazhatónak bizonyult nemcsak a regressziós modellek, hanem a jellemzésükre használt 

jósági mutatók összehasonlításában is. 

 

 

5. Alkalmazási lehetőségek 

 

A doktori disszertációban bemutatott vizsgálatok mindegyikét ismert és aktuális 

gyógyszer- és/vagy polimertechnológiai gyakorlati problémák megoldása vezérelte. 

Mindegyik problémakör feldolgozása során megkerestük a legmegfelelőbb vizsgálati 

körülményeket a térképek felvételéhez és a legalkalmasabb kemometriai módszert a 

vizsgálatok értékeléséhez. Ennek megfelelően az itt bemutatott, általunk javasolt vizsgálati 

eljárások mindegyike közvetlenül alkalmazható a gyakorlatban. 

Az egyik legfontosabb alkalmazás az amorf hatóanyagok vizsgálatában várható, hiszen a 

Raman-térképezés lehetővé teszi a lokálisan megjelenő kristálygócok detektálását. A módszer 

alkalmazható nemcsak a tárolásos stabilitásvizsgálatban, hanem a stabilitás kvalitatív 

előrejelzésére is közvetlenül a gyártás után. A por-röntgendiffrakció kimutatási határa alatt 

végzett mennyiségi becslés is komoly érdeklődésre tart számot ipari együttműködő 

partnereink részéről. 

Az ismeretlen készítmények vizsgálatával kapcsolatos eredményeink gyakorlati 

alkalmazása főként az illegális és hamisított készítmények területén várható a rendészeti és 
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gyógyszerhatóságok részéről. A térképek általunk javasolt értékelési eljárásával és megfelelő 

spektrumkönyvtár birtokában ugyanis nemcsak maguk az alkotóelemek azonosíthatók, hanem 

térbeli eloszlatottságuk alapján következtetések vonhatók le az előállítás körülményeivel 

kapcsolatban. Ez nagymértékben segítheti például annak eldöntését, hogy két 

kábítószertabletta ugyanabból a forrásból származik-e. A módszerrel „gondosan” előállított 

hamisítványok is megkülönböztethetők az eredetitől, melyre jelenleg más hatékony módszer 

nem létezik. (A „jó minőségű” hamisítványok ugyanúgy veszélyesek lehetnek a páciensekre, 

hiszen a hamisítók nem tartják be a gyógyszergyártásra vonatkozó igen szigorú előírásokat.) 

Fontos kiemelni, hogy a Raman-térképezés alkalmas körülmények megválasztása esetén 

teljesen roncsolás-mentes vizsgálatot tesz lehetővé, így a vizsgált minta szükség esetén 

tovább elemezhető más analitikai módszerekkel. 

A műanyaghulladékok vizsgálatának eljárását szintén részletesen tárgyalja a disszertáció. 

A vázolt értékelési módszerrel jelentős mértékben meggyorsítható a mennyiségi elemzés, 

melynek segítségével a doktori munka során autóipari, elektronikai és építőipari hulladékok 

számos különböző sűrűségfrakciójának meghatározását elvégeztük. A gyakorlati 

alkalmazhatóság részleteit egy másik, kutatócsoportunkban készült doktori munka részletezi
12

. 

A szilárd diszperziós készítmények mennyiségi elemzése során szerzett tapasztalataink 

egy jelentős része általánosságban is hasznosítható, nemcsak a kémiai térképezésben, de a 

rezgési spektroszkópia egyéb változataiban is. A dolgozat bemutatja több kemometriai 

módszer, köztük változókiválasztási és nemlineáris tanulási algoritmusok optimalizálásának 

módszerét. 

A gyógyszeripari gyakorlatban sok esetben – a modellek átláthatósága érdekében – csak 

egyváltozós regressziós eljárások alkalmazhatók. Rávilágítottunk arra, hogy a többváltozós 

módszerek ekkor is hasznosíthatók, hiszen legjobb előrebecslést biztosító sáv automatizált 

módon kiválasztható az intervallum-PLS módszer alkalmazásával. 
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A molekuláris lenyomatú polimerek (molecularly imprinted polymer; MIP) olyan 

mesterségesen előállított szorbensek, amelyek a természetes antitest-antigén kölcsönhatáshoz 

hasonló szelektivitással és affinitással képesek megkötni egy kiválasztott vegyületet. 

Előállításuk a szelektíven megkötni kívánt vegyület jelenlétében történik: a célszerűen 

megválasztott monomerek a templát köré rendeződnek, azzal kovalens vagy másodlagos 

kötéseket alakítanak ki, majd ebben az elrendezésben rögzülve polimerizálódnak. A templát 

ezután kimosható a szilárd, erősen keresztkötött polimerből, így olyan üregeket hagy hátra, 

melyek alakja és funkciós csoportjainak elrendezése a templát komplementerét alkotja. A 

kisméretű molekulák lenyomatképzésének számos sikeres példáját publikálták, különféle 

alkalmazási területeken (katalízis, szenzorok, elválasztás, hatóanyag-célbajuttatási feladatok) 

ezzel szemben a fehérje-imprintelésnek még viszonylag szűk az irodalma. Ennek oka a 

fehérjék nagy mérete és komplex szerkezete miatt fellépő nehézségekben keresendő. A 

hagyományos, tömbpolimerizáció alkalmatlan a biomakromolekulák lenyomatképzésére, 

mivel ezek mozgása erősen gátolt a sűrűn keresztkötött polimerhálóban. A makromolekulák 

lenyomatképzéséhez tehát elengedhetetlen, hogy jól hozzáférhető, kizárólag a MIP felszínén 

elhelyezkedő kötőhelyeket hozzunk létre, amelyek lehetővé teszik a mintafázis és a polimer 

közötti szabad anyagátmenetet. 

Ennek megoldására javasolunk egy nanoszféra-litográfián alapuló módszert, amellyel felületi 

fehérje-lenyomatot tartalmazó polimer filmek állíthatók elő. Aranybevonatú kvarckristályon 

rendezett monoréteget alakítottunk ki 750 nm-es, fehérje-módosítású polisztirol gyöngyökből, 

majd a részecskék közötti térben a gyöngyök fél magasságáig érő, vékony poli(3,4-

etiléndioxitiofén)/poli(sztirol-szulfonát) (PEDOT/PSS) réteget növesztettünk elektrokémiai 

polimerizációval. A fehérje lehasítását, majd a gyöngyök eltávolítását követően periodikus 

rendben elhelyezkedő, félgömb alakú üregek maradtak vissza a polimerben.  

Nanogravimetriás mérésekkel megmutattuk, hogy a lenyomatképzés molekuláris szinten is 

megvalósult: a gyöngyök fehérje-bevonata avidin-felismerő helyeket hozott létre a 

PEDOT/PSS film felszínén. Kiemelkedő lenyomatképzési faktort, valamint jelentős 

szelektivitást sikerült elérni rokon fehérjékkel szemben. 

A javasolt módszer előnyei közé sorolható az irányított lenyomatképzés lehetősége, 

amennyiben a fehérjét orientáltan kapcsoljuk a gyöngyökhöz; továbbá a gyöngyök 

átmérőjének, illetve fehérje-borítottságának változtatásával szabályozható a polimer kötőhely-

sűrűsége.  

 



 

 

Szabályozott szerkezetű PP/fa/elasztomer hibrid kompozitok 
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BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék (FKAT) 

 

Természetes töltőanyagot tartalmazó polimer kompozitokat széles körben alkalmaznak 

napjainkban. A nagymértékű előretörés oka a természetes töltőanyagok kedvező ára, 

hozzáférhetősége, jó mechanikai tulajdonságai és az, hogy ezek megújuló nyersanyagok. 

Legjellemzőbb felhasználási területeik az építőipari burkolati elemek, autóipari alkatrészek és 

műanyag profilok. Sok esetben a töltőanyagot tartalmazó kompozitoknak a nagy merevségen 

kívül nagy ütésállósággal kell rendelkezniük, amit elasztomer hozzáadásával érhetünk el. A 

töltőanyagot tartalmazó heterogén rendszerek tulajdonságait a komponensek jellemzői, az 

összetétel, a határfelületek kölcsönhatása és a szerkezet határozza meg. Munkánk célja 

háromkomponensű rendszerek szerkezetének szabályozása, valamint a szerkezetnek a 

kompozit tulajdonságaira gyakorolt hatásának a vizsgálata. Az elasztomert és töltőanyagot is 

tartalmazó kompozitoknál kétféle szerkezet alakulhat ki: független diszperzió (a töltőanyag és 

az elasztomer függetlenül oszlik el a mátrixban) és beágyazott szerkezet (amikor az 

elasztomer bevonja a töltőanyag szemcséket). 

Munkánk során különböző funkcionalizált polimerek és eltérő szemcseméretű 

falisztek alkalmazásával készítettünk kompozitokat. Az elkészített kompozitok mechanikai 

tulajdonságait szakítóvizsgálatokkal jellemeztük. A kialakult szerkezetet pásztázó 

elektronmikroszkópos felvételekkel vizsgáltuk. A beágyazott szemcse mennyiségét a Lewis-

Nielsen modell segítségével számítottuk. 

A mechanikai tulajdonságok vizsgálata és a SEM képek analízise alapján 

megállapítottuk, hogy a különböző funkcionalizált polimerrel és faliszttel készült kompozitok 

szerkezete eltérő. A kialakult szerkezet függ a feldolgozás körülményeitől, a mátrix 

viszkozitásától, az alkalmazott funkcionalizált polimertől és a töltőanyag szemcseszerkezeti 

jellemzőitől. Kapcsolóanyag (maleinsavanhidriddel ojtott polipropilén - MAPP) 

alkalmazásával sikerült létrehoznunk diszpergált, míg funkcionális elasztomerrel 

(maleinsavanhidriddel ojtott etilén-propilén-dién elasztomer - MAEPDM) beágyazott 

szerkezetet. A feldolgozás során kialakult szerkezet és a tulajdonságok között szoros 

összefüggést állapítottunk meg. 



 

 

Funkcionális, aktív csomagolóanyagok 

 

Kenyó Csaba*, Renner Károly, Pukánszky Béla 

 

BME Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék 

 

 

Kulcsszavak: polimer, zeolit, vízfelvétel, kompozit 

 

 

Napjainkra a műanyag csomagolóanyagokat egyre szélesebb körben alkalmazzák a 

gyógyszer- és élelmiszeriparban számos kedvező tulajdonságuknak köszönhetően, mint az 

alacsony áruk, a kis sűrűségük és az egyszerű, termelékeny feldolgozhatóságuk. 

Korábbiakban az alkalmazott csomagolóanyagoknak csak általános feladatokat kellett 

ellátniuk, mint a tárolás és védelem, azonban napjainkban ez már sokszor nem elegendő, a 

csomagolásoknak speciális feladat ellátására is képesnek kell lenniük. Ilyen esetekben 

úgynevezett funkcionális, illetve aktív csomagolókat használnak fel, amelyek képesek 

növelni a bennük tárolt termékek élettartamát, eltarthatóságát. A funkcionalitásuk alapján 

öt különböző csoportba sorolhatjuk őket: 

- antimikrobiális 

- oxigén-záró/megkötő 

- nedvességtartalom-szabályzó  

- etanol-kibocsátást/áteresztést gátló 

- íz/szag megkötő csomagolóanyagok. 

A nedvességtartalom szabályozására számos módszer áll rendelkezésünkre. Ezek közül egy a 

polimer/deszikkáns kompozitok alkalmazása, mely lehetővé teszi, hogy maga a csomagolás 

kösse meg a levegő nedvességtartalmát. Ezzel a módszerrel elkerülhető a csomagoláson 

belülre elhelyezett tasakok használata, amely számos szempontból előnytelen megoldás.  

Munkánk során polimer/zeolit kompozitok tulajdonságait vizsgáltuk. Elvégeztük a 

komponensek széleskörű jellemzését és meghatároztuk a kompozit sajátságaira gyakorolt 

hatását. Megállapítottuk, hogy a polimer típusa befolyásolja a kompozitok vízfelvételi 

sebességét, valamint kis mértékben a vízfelvételi kapacitását is. A deszikkáns mennyisége 

meghatározza a kompozit kapacitását és jelentős hatással van a vízfelvétel sebességére is. A 

csomagolóanyag felhasználása során a mechanikai tulajdonságok is fontosak, így ezeket is 

meghatároztuk. Az elvégzett munkánk alapján kiválasztható az a polimer/zeolit rendszer, 

mely leginkább megfelel egy nedvesség eltávolításra használt csomagolás követelményeinek. 
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A foszfinsav-, foszfonsav- és foszforsav származékok biológiai és szintetikus szempontból 

egyaránt jelentősek. Hagyományos, termikus körülmények között a foszfinsavak (1) sem 

alkoholokkal, sem aminokkal nem reagálnak, ezért a foszfinsav-észtereket (2) és amidokat (3) 

leggyakrabban a megfelelő savkloridokból állítják elő. Ennek a módszernek jónéhány 

hátránya van, mégis széleskörben alkalmazzák az iparban. Célunk tehát a foszfinsav-

származékok egy alternatív előállítási lehetőségének kidolgozása volt.   

 

 
 

1. ábra. Foszfinsav-észterek és -amidok előállítása 

Azt tapasztaltuk, hogy míg a foszfinsavak direkt észteresítése és amidálása termikus 

körülmények között nem megy végbe, a mikrohullámú (MW) besugárzás elősegíti a 

reakciókat. Hosszú szénláncú, lipofil alkoholokkal a direkt észteresítés MW körülmények 

között akár kvantitatívvá is tehető, így a drága és környezetre ártalmas savkloridok 

alkalmazása elkerülhető [1-2].  

Az amidálási reakciók során MW körülmények között is csak legfeljebb 30% körüli 

konverziót sikerült elérnünk, ami kvantumkémiai számítások szerint termodinamikai okokra 

vezethető vissza. A direkt észteresítések és amidálások mechanizmusát B3LYP/6-31++G(d,p) 

számításokkal és kísérletesen is vizsgáltuk [3]. 

Mivel azonban a foszfinsav-amidok is értékes, új intermedierek, előállításukhoz a 

hagyományos, savkloridokból kiinduló eljárást választottuk. A módszer kidolgozása során 

észrevettük, hogy a primer-amin kétszeres foszforilezése is könnyedén megvalósítható [4].  

 
2. ábra. Primer aminok foszforilezése 

[1] G. Keglevich, E. Bálint, N. Zs. Kiss, E. Jablonkai, L. Hegedűs, A. Grün, I. Greiner, Curr. 

Org. Chem. 2011, 15, 2802–1810. 

[2] G. Keglevich, N. Zs. Kiss, Z. Mucsi, T. Körtvélyesi, Org. Biomol. Chem. 2012, 10, 2011-

2018. 

[3] G. Keglevich, N. Zs. Kiss, T. Körtvélyesi, Heteroatom Chem. 2013 (nyomdában) 

[4] N. Zs. Kiss, A. Simon, L. Drahos, K. Huben, S. Jankowski, G. Keglevich, Synthesis, 2013, 

45, 199–204. 
 

Köszönetnyilvánítás: A tudományos eredmények a Richter Gedeon Nyrt. anyagi hozzájárulásával jöttek létre. 
 



 

 

5- ÉS 6-TAGÚ P-HETEROCIKLUSOK RESZOLVÁLÁSA;RACÉM ÉS 

OPTIKAILAG AKTÍV PLATINA(II)-1- ALKIL-3--FOSZFOLÉN 

KOMPLEXEK SZINTÉZISE, MOLEKULASZERKEZETE ÉS 

KATALITIKUS AKTIVITÁSA 

Bagi Péter, Fogassy Elemér, Keglevich György 

Szerves Kémia és Technológia Tanszék, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1521 Budapest 

Az átmeneti fém - foszfin komplexeket széles körben alkalmazzák homogén fázisú katalitikus 

reakciókban. A hidroformilezés az egyik legfontosabb homogén fázisú katalitikus reakció, 

ugyanis évente több millió tonna oxo-vegyületet állítanak elő ezen a módon. Mivel az igény 

folyamatosan nő az enantiomertiszta vegyületek iránt, így az enantioszelektív hidroformilezés 

fontos reakció mind a finomkémiai, mind a gyógyszeripar számára.
1
 

Az elmúlt években kutatócsoportunk általánosan alkalmazható reszolválási eljárást dolgozott 

ki aril-, alkil- és alkoxi-szubsztituált-foszfolén-oxidok (1) reszolválására TADDOL 

származékokat (2-3), valamint dibenzoil- és di-para-toluil-borkősav savanyú Ca
2+

 sóit (4) 

alkalmazva reszolválóágensként.
2-3

 

Az elvégzett kutatómunka során a korábban kidolgozott reszolválási eljárást eredményesen 

alkalmaztuk hattagú P-heterociklusok (5-7) reszolválására is, amely vegyületek eddig nem 

voltak ismertek az irodalomban optikailag aktív formában. Vizsgáltuk azokat a lehetséges 

reakcióutakat, amelyek alkalmasak az említett hattagú P-heterociklusok (5-7) enantiomer 

formában történő egymásba alakítására.
4
 Az előállított optikailag aktív P-heterociklusok (5-7) 

jelentősége abban áll, hogy azok is ligandumok lehetnek átmenetifém komplexekben, 

amelyeket katalizátorként lehet alkalmazni enantioszelektív hidroformilezési reakciókban. 

Munkánk során számos 1-alkil-3-foszfolén-oxidok reszolválását (1) is kidolgoztuk.
5
 Ezt 

követően a racém és optikailag aktív alkil-3-foszfolén-oxidokból előállítottuk a megfelelő 

alkil-foszololén ligandumot tartalmazó platina-komplexeket (8). Az előállított komplexeket 

(8) katalizátorként tesztelték sztirol hidroformilezési reakciójában. Nem várt módon magas 

regioszelektivitással keletkezett az elágazó láncú aldehid, emellett az enantioszelektivitás 

értékek magasabbak voltak, mint a korábban vizsgált aril-szubsztituált származékok 

esetében.
6-7
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Új, daganatellenes hatású, ciklopropángyűrűt tartalmazó vindolin- és 

vinblasztinszármazékok előállítása 
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Csaba és Szántay Csaba 

 
 A vindolin (1) az indolvázas alkaloidok egyik jelentős képviselője, mely a 

katarantinnal (2) összekapcsolódva alkotja a vinblasztint (3) és vinkrisztint (4). Ezeket a 

dimer alkaloidokat korábban a Madagaszkáron őshonos rózsás meténgből izolálták és 

kiemelkedő citosztatikus hatásuk miatt gyógyszerként is forgalomban vannak.   

 

 

 A vinblasztin 14,15-ös helyzetű kettőskötését telítve a biológiai hatás drasztikusan 

csökken. Ebből egyértelműen látszik, hogy ennek a kettőskötésnek kulcsszerepe van a 

farmakológiai hatásban.  Alapvető célunk az volt, hogy a vindolin és a vinblasztin 14,15-ös 

helyzetű kettőskötésén ciklopropángyűrűt alakítsunk ki, és így kevésbé mérgező, 

szelektívebben ható anyagokhoz jussunk. Idáig 3 új, ciklopropángyűrűt tartalmazó 

vinblasztinszármazékot szintetizáltunk, melyek biológiai hatását az amerikai NIH 

laboratóriumban vizsgálták, és ígéretes tumorellenes hatást mutattak. Emellett számos L és D-

triptofán-metilészterrel kapcsolt vindolin 14,15-ciklopropánszármazékát is előállítottuk. 



 

 

Búzaliszt szénhidrát összetételének technológiai hatásai 

Harasztos A.H., Csőke P.N., Kiss Á.E., Pothorszky Sz., Tömösközi S. 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-

tudományi Tanszék, 1111. Budapest, Szent Gellért tér 4. 

A búza legnagyobb mennyiségben jelenlévő szénhidrát komponense, a keményítő 

mellett tartalmaz jóval kisebb mennyiségben jelenlévő, ám technológiai és táplálkozástani 

szempontból nagy jelentőséggel bíró nem keményítő jellegű poliszacharidokat is. Ezek az 

egészségmegőrzésben szerepet játszó élelmi rost komponensek elsősorban a gabonaszem 

héjrészében koncentrálódnak, így a teljes kiőrlésű (vagy magasabb korpatartalmú) lisztből 

készült ételek fogyasztása számos betegség kockázatát csökkenti. A magasabb korpatartalmú 

őrlemények bevonása a tészta és sütőipari alapanyagok közé a feldolgozás technológiai 

paramétereit is megváltoztatja, és a végtermék minőségét is. A korpa bevitelével persze 

vegyületek egész seregét visszük be az alapanyagba, ezért nem könnyű azonosítani, hogy az 

adott – technológiára vagy egészségre – gyakorolt hatás éppen mely molekula csoportnak 

köszönhető. Az egyes komponensek külön-külön vett hatásainak felderítése és azonosítása 

lehetővé tenné a malmi technológia olyan célzott alakítását, mely az egészségmegőrző 

komponensek mennyiségének maximalizálására és a technológiai minőség optimumára 

törekszik.  

Az arabinoxilánok (AX) az egyik legnagyobb arányban jelenlévő bioaktív élelmi rost 

komponens, mely a keményítőhöz képest alacsony koncentrációja ellenére jelentős hatással 

van a vízfelvételi folyamatokra, és a sikér szerkezet kialakulására, így mennyisége nagyban 

befolyásolja a tészta kialakulás tulajdonságait. A technológiai szempontú minősítés 

legelterjedtebb vizsgálati eszközei a reológiai vizsgálatok, melyek közül az elsősorban 

szénhidrát tulajdonságokat vizsgáló Gyors Viszko Analizátoros (RVA) mérést, és a Zeleny 

szedimentációs mérést választottuk.    

Munkánk során az AX búzalisztben való mennyiségének reológiai tulajdonságokra 

gyakorolt hatását vizsgáltuk. Az AX mennyiségi változásának hatásait első lépésként egy 

modell rendszerben vizsgáltuk, ahol liszthez adagoltunk AX izolátumot. Mivel azonban az 

AX, mint sejtfal alkotó poliszacharid szorosan kötődik egyéb komponensekhez, a liszthez 

kevert AX, ami nincs beépülve a sejtekbe, csak részben fejtheti ki ugyanazt a hatást. Ezért a 

másik vizsgálat csoport AX tartalmukban különböző lisztekből álló sorozat volt. Az AX 

mennyisége mellett az AX egyik fontos minőségi jellemzőjének, az arabinóz/xilóz arányának 

hatását is vizsgáltuk, és összehasonlításokat végeztünk a keményítő mennyiségének és 

minőségének (amilóz/amilopektin arányának) hatásával. Mindkét vizsgálat csoport esetében 

azt tapasztaltuk, hogy az AX tartalom illetve A/X arány sok esetben szignifikáns hatással van 

a liszt-víz szuszpenció melegítés hatására bekövetkező viszkozitás változására, illetve a 

szedimentációs térfogatra. E hatások lisztekben természetesen jelenlévő AX esetében 

összemérhetőek a keményítő tartalom és minőség hatásával, az addíciós kísérletekben pedig 

egyértelműen hangsúlyosabbak a keményítő tartalom hatásainál.  



 

 

A humán OCTN2 és a patkány Octn2 transzporter fehérjék fajspecifitási 
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A membránok a sejtek és a szubcelluláris sejtalkotók határoló elemei, így a sejtek 

közötti és a sejteken belüli transzport és kommunikáció szempontjából nagy jelentőséggel 

bírnak. A legtöbb endo- és xenobiotikum, közöttük a gyógyszerek transzportját membrán 

transzporterek végzik. Ezen folyamatok genetikai vagy kémiai sérülése/gátlása vezethet 

többek között az anyagcsere-zavarral járó, gyulladásos, valamint rákos megbetegedések 

kialakulásához. A mai gyógyszerkutatás és gyógyszerfejlesztés során szinte megkerülhetetlen 

annak vizsgálata, hogy a membrán transzporter fehérjék milyen szerepet játszanak a 

hatóanyagok felvételében, szervezeten belüli eloszlásában, leadásában és toxicitásában, azaz 

ADMETox/farmakokinetikai sajátságaiban. A kísérleti állatok vizsgálatánál nyert 

eredmények kiértékelésében, a gyógyszerek in vivo farmakodinámiájánaknak, 

farmakokinetikájának megértésében, valamint gyógyszer emberi szervezetben való 

viselkedésének megbecslésében kulcsfontosságú a humán, patkány és egér transzporter 

fehérjék működésének összehasonlítása. Az in vivo kísérletek mellett egyre nagyobb szerepet 

kapnak az olcsóbb, gyorsabb és közvetlen kölcsönhatás tanulmányozására alkalmas in vitro 

vizsgálatok, például a transzporter fehérjéket túltermelő immortalizált sejtvonalakon, 

membrán preparátumokon alapuló mérési módszerek. 

Az OCTN2 („novel organic cation/carnitine”) membrán fehérjét az L-karnitin (3-

hidroxi-4-N-(trimetilamino)-butirát) vesében történő, Na+-függő reabszorpciójáért felelős 

transzportereként azonosították. Az L-karnitin számos fiziológiás szerepet tölt be, többek 

között a zsírsav katabolizmus egyik szereplője azzal, hogy szerepet játszik a zsírsavak 

mitokondriális transzportjában, lehetőséget adva a zsírsavak β-oxidációjára. Mivel ez szinte 

minden szövet és sejttípus számára fontos folyamat, így a transzporter expressziója nagyon 

kiterjedt. Az OCTN2/Octn2 valószínűleg egy specifikus transzportere a karnitinnak és rokon 

vegyületeinek. Általános drog-transzporterként nem működik. Azért szerepe néhány 

gyógyszer farmakokinetikájában feltételezhető illetve bizonyított. A humán és patkány 

ortológok összehasonlítása alapján következtetni lehet az in vivo patkány modell preklinikai 

alkalmazhatóságára a hatékonysági, farmakokinetikai és toxikológiai vizsgálatokban. Ez az 

összehasonlítás célszerűen a transzportert túltermelő emlős sejtvonalakra alapuló in vitro 

mérési módszerek kifejlesztésével történhet. Munkánkban a patkány és humán Octn2/OCTN2 

szubsztrátspecificitásának összehasonlító vizsgálatát végeztük. 



 

 

A Wnt jelátviteli útvonal vizsgálata 

 

A Wnt inhibitory factor-1 fehérje WIF doménje Wnt-kötő felszínének jellemzése 

 

Kerekes Krisztina (MTA TTK Enzimológiai Intézet) 

 

A Wnt fehérjék nagyméretű glikozilált, palmitoilált extracelluláris molekulák, melyek 

kulcsszerepet töltenek be az embrionális feljődésben és az őssejt proliferációban. A Wnt-k 

különböző intracelluláris jeltovábbító útvonalak aktiválásán keresztül fejtik ki hatásukat. A 

Wnt - -katenin útvonal esetében a Wnt a Frizzled-típusú receptorokkal valamint az 5-ös  és 

6-os kis sűrűségű lipoprotein receptor-kapcsolt fehérjékkel (LRP5/6) hármas komplexet alkot. 

A Wnt fehérjék szerkezetéről keveset tudunk, de az már ma is világos, hogy aktivitásukhoz 

elengedhetetlen a zsírsavas módosítás.  

A Wnt-k aktivitását számos szekretált extracelluláris molekula szabályozza, melyek a Wnt-

receptor komplex kialakulását befolyásolják. A Dickkopf fehérjecsalád tagjai az LRP5/6-hoz 

kapcsolódva akadályozzák meg a Wnt receptorhoz kötődését, míg a Wnt-inhibitory factor-1 

és a szekretált Frizzled-kapcsolt fehérjecsalád magához a Wnt-hez kötődik, így akadályozva a 

receptor komplex kialakulását. Ezen Wnt-antagonisták szöveti homeosztázis fenntartásában 

betöltött jelentős szerepét mutatja, hogy a Wnt-inhibitory factor-1, az oldható Frizzled-

kapcsolt és a Dickkopf fehérjék epigenetikus csendesítése a Wnt--katenin útvonal - 

különböző rákos megbetegedéseknél megfigyelhető - kóros túlműködését eredményezi. Az 

említett fehérjék expressziós szintjének helyreállítása akadályozza a tumor fejlődését. 

 

A Wnt inhibitory factor-1 fehérje WIF doménjének Wnt-kötő felszínének lokalizálásához 

arginin-szkenning mutagenezist felületi plazmon-rezonancia assay-vel társítva alkalmaztunk. 

Az a megfigyelésünk, hogy bizonyos aminosav-oldalláncok lecserélése növelte a WIF Wnt5a-

hoz való affinitását, viszont a Wnt3a-hoz való affinitását csökkentette, arra enged 

következtetni, hogy ezen oldalláncok határozzák meg a WIF különböző Wnt fehérjékhez való 

kötődésének specfitását. Ezen eredmények lehetővé tehetik a Wnt család tagjainak - és ezen 

keresztül a jelátviteli útvonal kóros túlműködésének - különböző WIF variánsokkal 

célzottabban történő gátlását különböző rákos megbetegedések esetén. 



 

 

Kisfrekvenciás ultrahang hatása a cellulóz enzimes hidrolízisére 
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A vegyszeres textil-feldolgozási folyamatok helyettesítésének egyik ígéretes lehetősége az 

enzimkatalizált reakciók alkalmazása. Az enzimes kezelések megvalósítása enyhébb 

reakciókörülményeket, így kisebb energiaráfordítást igényel, mint a hagyományos 

textiltechnológiai eljárások. Az enzimek alkalmazásának további előnye, hogy a keletkező 

szennyvíz biodegradálható. A heterogén fázisú enzimkatalizált folyamatok azonban 

időigényesek az enzim makromolekulák kis diffúziósebessége, ill. a folyadék-szilárd 

fázishatáron kialakuló folyadék filmréteg ellenállása következtében. A hagyományos 

mechanikai agitációs módszerek alkalmazása nem szolgál megfelelő 

hatékonyságnövekedéssel, a kisfrekvenciás ultrahang azonban potenciális megoldás lehet.  

A szakirodalom szerint kisfrekvenciás ultrahanggal jelentősen növelhető az enzimes reakciók 

hatékonysága. Kevés publikáció foglalkozik azonban az ultrahang enzimre gyakorolt 

hatásával [1-5]. 

Az emberi fül számára nem hallható ultrahang alatt a 17 kHz frekvencia feletti longitudinális 

hullámokat értjük. A hanghullám terjedésekor a folyadékközegben ritkulási és sűrűsödési 

ciklusok alakulnak ki a meglökött tömegrészek elmozdulása miatt. A ritkulási fázisban a 

képződő vákuum mikroméretű buborékokat hoz létre, amelyek a sűrűsödési fázisban extrém 

körülmények között összeroppannak – kavitáció alakul ki. Ez a jelenség a kisfrekvenciás 

tartományban (20-100 kHz) a legintenzívebb, továbbá heterogén rendszerben több százszor 

nagyobb, mint homogén folyadék fázisban. Szilárd felszín közelében a kavitációs buborék a 

sűrűsödési ciklusban aszimmetrikusan felnyílik, majd a szilárd felszín felé irányuló 

folyadéktömeggel töltődik fel. Ezt a nagysebességű mikroáramlást microjet-nek nevezzük, 

amely gyorsítja az anyagtranszportot heterogén rendszerben. 

 

Kutatómunkánkban a kis frekvenciás ultrahang celluláz enzimre gyakorolt hatását vizsgáltuk 

és mértük az enzimaktivitást az ultrahangos rendszer paramétereinek a függvényében. Ezt 

követően a pamutcellulóz-celluláz modellreakció hatékonyságát jellemeztük a felszabaduló 

redukáló cukor koncentráció mérésével ultrahangos rendszerben. Annak ellenére, hogy az 

enzim aktivitása jelentősen csökken az ultrahang hatására, a heterogén fázisú cellulóz-celluláz 

modellreakció eredményessége ultrahangos rendszerben mindig jobb volt, mint a 

hagyományos mechanikai keverés mellett végzett reakcióé. 
 

Felhasznált irodalom 

[1] E.V. Rokhina, P. Lens, J.Virkutyte, Low-frequency ultrasound in biotechnology:state of art, Trend sin 

Biotechnol. 27(5), 298 (2009) 

[2] K.S. Suslick, Sonochemistry, Science, 247, 1439 (1990) 

[3] T.J. Mason, Developments in ultrasound – non-medical, Prog.Biophys. Mol. Biol., 93, 166 (2007) 

[4] B. Kwiatkowska, J. Bennett, J. Akunna, G.M. Walker, D.H. Bremner, Stimulation of bioprocess by 

ultrasound, Biotechnol. Adv. 29, 768 (2011) 

[5] V.S. Moholkar, V.A. Nierstrasz, M.M.C.G. Warmoeskernen, Intensification of mass transfer in wet textile 

processes by power ulrtasound, AUTEX Research J., 3 (3), 129 (2003) 

 

Köszönetnyilvánítás 
A szerzők köszönetet mondanak az OTKA-nak a kutatás támogatásáért (Projekt azonosító: K82044). 



 

 

Aromás amidoxim származékok előállítása mikroreaktorban és ionos folyadékban  
 

VÖRÖS Attila
a,b

, BAÁN Zoltán
a
, TIMÁRI Géza

a
, ALATTYÁNI Edit

a
, MIZSEY Péter

b
, FINTA Zoltán

a
 

 
aSanofi Kémiai és Biológiai Fejlesztés, 1045 Budapest, Tó u. 1-5. 

 bBME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék, 1111 Budapest, Budafoki út 8. 

 

Évtizedünkben fontos követelmény a finom-, és gyógyszeriparban is a környezetbarát technológiák 

alkalmazása, melyek során kevesebb melléktermék keletkezik a korábbiakkal ellentétben, hiszen 1 kg 

gyógyszerhatóanyag előállítása kb. 25-100 kg hulladékot eredményez.
1
 Ezen kívül fontos szempont a növekvő 

költségek miatt a kívánt molekulák gyorsabb és költséghatékonyabb előállítása. E törekvések megvalósítását 

segíthetik elő új technikák, illetve technológiák alkalmazása. Célunk az volt, hogy előállítsunk különböző 

amidoxim-származékokat (2), amelyek többek között a számos gyógyszermolekulában megtalálható 1,2,4-

oxadiazol 
2, 3, 4

, illetve amidin típusú vegyületek intermedierjei.
5, 6, 7

 Ezen vegyülettípusokat általában hidroxil-

amin nitril csoportra történő addíciójával állítják elő. A hidroxil-amin nehezen kezelhető, illetve fém hatására 

robbanásveszélyes vegyület keletkezik, így azt általában a reakció során in situ sójából bázis hozzáadásával 

állítják elő. A reakcióban akár 1-40%-ban is keletkezhet savamid melléktermék, amely a legtöbb esetben 

könnyen elválasztható a főterméktől, de néhány esetben viszont ezek együtt kristályosodhatnak. 
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Munkám első részében megvizsgáltuk annak a lehetőségét, hogy a kívánt reakciótípus megvalósítható-e 

mikroreaktorban. Ehhez azonban a reakciót homogén körülmények között kellett véghez vinni, hiszen az 

anyagkiválás duguláshoz vezethet. A hidroxil-amin sója helyett annak 50%-os vizes oldatát használtuk. A 

mikroreaktorok alkalmazása számos új lehetőséget tár fel a szintetikus kémikus számára. Többek között 

jelentősen csökkentheti a fejlesztési időt a reakció optimális reakciókörülményeinek megtalálására, valamint 

exoterm reakciók és veszélyes reaktánsok alkalmazása az igen kedvező felület/térfogat arány illetve a kis 

mennyiségek egyidejű jelenléte miatt biztonságosabban és jobban kontrollálható körülmények között valósítható 

meg, jobb termeléssel, rövidebb idő alatt, mint hagyományos reaktorban. Ezeknél a reaktortípusoknál a kevésbé 

precíz hőmérsékletkontroll, illetve a fellépő koncentráció, és hőmérséklet gradiensek miatt csökkenhet a 

szelektivitás, illetve a termelés. A mikroreaktor kis méretei ellenére lehetőséget biztosít multi-g-os illetve kg-os 

mennyiségek gyors előállítására is. Mivel a mikroreaktorban egyszerre csak kis mennyiségek áramlanak át, 

valamint fémet nem tartalmaz, így biztonságtechnikai szempontból nem okoz problémát 50%-os vizes hidroxil-

amin alkalmazása. Kísérleteinket Chemtrix illetve Corning típusú mikroreaktorokkal végeztük, illetve vizsgáltuk 

a méretnövelés lehetőségét is.
8
 

Munkám második részében megvizsgáltuk az amidoximképződést különböző ionos folyadékokban is, 

melyben a hidroxil-amint sójából bázis segítségével in situ állítottuk elő. Az ionos folyadékoknak számos előnye 

van a molekuláris oldószerekkel szemben, hiszen nem párolognak, széles hőmérséklettartományban 

alkalmazhatók (-96 – 200 °C), nem toxikusak, nem éghetőek, polaritásuk az alkoholokéhoz hasonló, amelyek a 

homogén reakciók egyik leggyakrabban használt oldószerei. Az ionpárkombinációk nagy száma miatt 

feladatspecifikus ionos folyadékok is előllíthatók.
9 

A reakciókat elvégeztük különböző ionos és molekuláris 

oldószerekben, szerves és szervetlen bázisok jelenlétében. Az ionos folyadékok alkalmazása során a reakciók 

gyorsan és szelektíven mentek végbe, szemben a molekuláris oldószerekkel. 
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 Az utóbbi évtizedek szerves kémiai kutatásainak egyik fő iránya olyan új katalizátorok, 

illetve reagensek keresése, amelyek aktívabbak, szelektívebbek, esetenként újra 

felhasználhatóak, egyszerűbben kezelhetők, és kevésbé terhelik a környezetet, mint a legtöbb 

hagyományos katalizátor. Az elmúlt években egyre nagyobb jelentőségűvé vált a különböző 

ásványi alapú katalizátorok, például természetes és módosított agyagásványok, zeolitok, 

vegyes oxidok használata. Gyakran alkalmazzák ezeket az anyagokat különböző nehéz- és 

nemesfém-katalizátorok hordozójaként is. 

 A BME Szerves Kémia és Technológia Tanszékén több éve folynak kísérletek 

különböző szilárd savak és szilárd bázisok felhasználhatóságának vizsgálatára szerves kémiai 

szintézisekben. Munkám kezdetekor e kutatásokba kapcsolódtam be. Feladatom az volt, hogy 

vizsgáljam különböző hordozókra felvitt fémek, elsősorban palládium, réz és vas 

alkalmazhatóságát különböző szerves kémiai reakciókban, kiindulva a korábbi tanszéki 

kutatások során elért eredményekből. 

 Először a korábban kifejlesztett magnézium-lantán vegyes oxid-hordozós palládium 

katalizátort (Pd/MgLaO) vizsgáltam különböző aril-halogenidek dehalogéneződési 

reakciójában. Változó termeléssel sikerült a halogénmentes vegyületek előállítása. 

Nitrocsoportot tartalmazó aromás halogénvegyületek esetében, alkoholban, nátrium-hidroxid 

jelenlétében a nitrocsoport transzfer hidrogénezés típusú szelektív redukcióját figyeltük meg. 

A 4-nitroacetofenonnal végrehajtva a reakciót a nitrocsoport redukciója mellett érdekes 

jelenség, az acetil oldallánc etilcsoporttal történő meghosszabbodása ment végbe. A reakció 

különlegessége, hogy az oldallánc-hosszabbodás során az oxo-csoport érintetlen marad. 

További kísérletek alapján a folyamat más alkoholokban (pl. propanol, n-butanol) is 

végrehajtható, az adott alkilcsoporttal meghosszabbítva így az acetil oldalláncot. 

Megkíséreltük a nitrobenzolból e módszerrel előállított anilin vegyes alkilezését és arilezését, 

mérsékelt sikerrel. 

 Egy külföldi együttműködés keretében előállítottam több, különböző hordozóra felvitt 

palládium és réz katalizátort, majd ezek viselkedését vizsgáltam sztirol és jódbenzol Heck-

reakciójában, amelyet a csoport korábbi eredményeire alapozva választottunk 

modellreakciónak. Az új katalizátorok aktivitása elmaradt az eredetileg használt Pd/MgLaO 

aktivitásától. 

 A kutatócsoportban végeztek kísérleteket a 4A molekulaszita hordozóra felvitt 

rézkatalizátor alkalmazására Ullmann típusú reakciókban. Ugyanezt a katalizátort 

felhasználva végrehajtottam pirrol arilezését különböző körülmények között, változó 

eredményekkel. 

 Grignard vegyületek és tetrahidrofurán szén-szén kapcsolása megvalósítható többek 

között vas(III)-sókkal is. Készítettem 4A molekulaszita hordozóra felvitt vas(III) katalizátort, 

ami esetlegesen egy többször felhasználható olcsó segédanyag lehet a folyamatban. A kívánt 

termék a vizsgált esetekben képződött, a reakció azonban további optimalizálást igényel. 
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Bevezetés 
 

Noha a köles és a cirok együttesen a világ gabonatermelésének mindössze 10 %-át teszi ki, ezek a 

növények egyes területeken a legfontosabb élelmiszer-alapanyagoknak számítanak. Míg ezek a gabonák 

Afrikában az emberek millióinak jelentenek elsődleges fehérje és energiaforrást, azonban a fejlett országokban 

legfeljebb takarmányozási célra használják őket. Mindazonáltal ezekben az országokban is egyre nagyobb 

figyelem fordul az ilyen kevéssé termesztett gabonák élelmiszer célú felhasználása felé, hiszen gazdagok egyes 

magas táplálkozástani értékeket képviselő komponensekben. Tovább, mivel nem tartalmaznak sikért, 

potenciálisan felhasználhatóak sikér-mentes élelmiszer-alapanyagként. Mivel ezeket a gabonákat a megszokott, 

elterjedt gabonákhoz képest – különösen hazánkban - kevéssé tanulmányozták, célszerű feltárni a bennük rejlő 

táplálkozástani, technológiai lehetőségeket.   Munkánk célja Magyar köles és cirok fajták összetételi, reológiai és 

technológiai vizsgálata. 
 

Anyagok és Módszerek 
 

Teljes kiőrlésű és hántolt Magyar köles és cirok fajtákat és kereskedelmi forgalomban kapható mintákat 

vizsgáltunk. A táplálkozástani értékek feltárására fehérje, hamu, nyers zsír, nyersrost és élelmi rost tartalmat 

mértünk. Fehérje-összetételi vizsgálatokat SDS-PAGE, Lab-on-a-chip és HPLC technikákkal végeztünk. A búza 

esetében alkalmazott metodológiát használtuk fel a mintáink reológiai tanulmányozására. Rapid Visco 

Analyzerrel, és farinográf típusú mikro módszerrel végeztünk reológiai kísérleteket. A keményítő összetételét 

amilóz/amilopektin arány meghatározásával vizsgáltuk. Metélt tészta és kenyér próbatermék vizsgálatokat 

végeztünk búza-köles és búza-cirok lisztkeverékekkel. 
 

Eredmények és Értékelésük 
 

Rámutattunk, hogy a hagyományosan használt gabonákhoz képest a köles és cirokminták lényegesen 

eltérő összetétellel rendelkeztek A magvak hántolása lényegesen csökkentette a táplálkozástani értéket. A 

hántoláskor tapasztalt változások igen erős fajtafüggést mutattak. Az alkalmazott módszerek mindegyike 

alkalmasnak bizonyult e gabonák fehérje-összetételének meghatározására. Az SE-HPLC-s vizsgálat alkalmasnak 

bizonyult a fajták között fehérje-összetételbeli különbségek kimutatására. 

A tésztakialakulás folyamata nagyon jelentősen eltért a búzánál megszokottól. Néhány minta esetében 

semmilyen tésztakialakulást nem tapasztaltunk a farinográf-típusú vizsgálatok során. Megmutattuk, hogy 

ezeknek a folyamatoknak a megértéséhez és az eredmények végtermékminőséggel való összekapcsolásához új 

megközelítés szükséges. A Rapid Visco Analyzerrel meghatározott profil lényegesen eltérő volt a búzáéhoz 

képest. Az egyes paraméterek nem-lineáris változását figyeltük meg a köles lisztek arányának változtatásával. 

Tiszta köles, ill. cirokliszt nem bizonyult alkalmasnak próbatermék készítésére. 30 % keverék adagolása 

is igen nagy változásokat eredményezett a végtermékminőségben.  

 

Munkánk kapcsolódik az "A cukorcirok integrált mezőgazdasági termelési, tárolási, feldolgozási és 

logisztikai rendszerének kidolgozása (TECH_08_A/2-2008-0401)" ,  c.  NTP kutatási projekt szakmai céljainak 

megvalósításához. 
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Napjaink vegyészmérnöki gyakorlatában egyre növekvő jelentőséggel bír az optikailag aktív 

vegyületek tiszta enantiomerjeinek előállítása, különösen az élelmiszer- és gyógyszeripar 

területén. A királis vegyületek nagy volumenű felhasználása megköveteli a gazdasági és 

környezeti szempontból kedvező előállítási stratégiák kidolgozását. 

Kísérleteink során a cisz-permetrinsav (CPS) enantiomerjeinek elválasztását vizsgáltuk gáz 

antiszolvens (GAS) és szuperkritikus antiszolvens (SAS) technológiákkal, (R)-feniletilamin 

(FEA) reszolválószer segítségével. A FEA-t a módosított Pope–Peachy módszernek 

megfelelően a racém vegyülethez félekvivalens mólarányban alkalmaztuk. 

A GAS technológia első lépésében a CPS és FEA metanolos oldatát egy nyomásálló edénybe 

mértük, szén-dioxiddal nyomás alá helyeztük azt, kevertettük, majd adott idő elteltével 

állandó nyomáson és hőmérsékleten szén-dioxid áramban eltávolítottuk az oldószert és az 

elreagálatlan enantiomerkeveréket. A kivált kristályokat a reaktorból szilárd formában 

nyertük ki, míg az elreagálatlan enantiomerkeveréket folyadékcsapdában gyűjtöttük össze. 

A SAS eljárás során szintén metanolban készítettük el a CPS–FEA oldatot. Egy nagy 

nyomású kristályosító edényben folyamatos szén-dioxid áramot biztosítva állandó nyomást 

állítottunk be, majd HPLC pumpa segítségével ebbe az edénybe porlasztottuk a metanolos 

oldatot. A kivált kristályokat a nyomásálló edényből szilárd formában, míg az elreagálatlan 

enantiomerkeverékeket egy nyomáscsökkentő szelep után elhelyezett szeparátor edényből 

metanolos oldatban nyertük vissza. 

GAS eljárással 45 °C hőmérsékleten jelentős nyomásérzékenységet tapasztaltunk. 100–120 

bar között nincs királis megkülönböztetés, a gázkromatográfiás analízis alapján meghatározott 

enantiomerfelesleg (ee) 0% körüli. 130 és 170 bar között nagy enantiomertisztaságú 

kristályokat sikerült előállítani (ee ~90%, termelés kb. 30%). 180–200 bar között a kristályok 

enantiomerfeleslege 25–35%, termelésük azonban csak 7% körüli. A tartományok között az 

átmenet – az alkalmazott 10 baros lépésközökkel – éles, a tartományokon belüli eredmények 

jó egyezést mutatnak. 150 bar nyomáson 35–55 °C között a hőmérséklet csökkentésével a 

termelés nő, azonban enantiomertisztaság szempontjából a 45 °C az optimális. 

A GAS kísérletek alapján optimálisnak talált körülmények között (45 °C, 150 bar) végeztünk 

előkísérleteket SAS technológiával. A készülék jelenleg is fejlesztés alatt áll, azonban sikerült 

95% fölötti enatniomerfelesleggel rendelkező diasztereomersót előállítani, amely pásztázó 

elektronmikroszkópos vizsgálatok alapján a GAS kísérletekben kapottakkal megegyező, 500–

700 nm átmérőjű, több tíz µm hosszúságú szálakból áll. 

A kutatómunkát az OTKA (K72861) és a Richter Gedeon PhD ösztöndíj programon keresztül 

a Richter Gedeon Nyrt. támogatta.  
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A BME Szerves Kémia és Technológia Tanszékén működő kutatócsoportban már több éve 

folynak új arilpirrol származékok előállítását és tulajdonságaik vizsgálatát célzó kutatások. 

Munkánk az 1-arilpirrol alapvázat tartalmazó, axiális kiralitáselemmel rendelkező 

aminoalkohol származékok szintézise volt. 

Célunk elérése érdekében az optikailag aktív monoészter-származékból ((R)-1) savklorid 

képzést követően a megfelelő tercier savamidokat ((R)-2) állítottunk elő (1. ábra). A kapott 

vegyületek észter-csoportjának alkohol-funkcióvá ((R)-3) történő átalakítását Grignard 

reagens addíciós reakciójában valósítottuk meg. Aminoalkoholokhoz ((R)-4) az amid-csoport 

borán dimetil-szulfid komplexszel történő redukciójával jutottunk. A redukció közvetlen 

terméke a képződő amin borán-komplexe, melynek lúgos közegben történő elbontásával 

kaptuk a kívánt célvegyületeket. 

 

 

1. ábra 

 

Az előállított atropizomer aminoalkoholokat ((R)-4) dietil-cink és aromás aldehidek 

addíciós reakciójában vizsgáltuk katalizátor ligandumként (2. ábra). Vegyületeinket először a 

modellvegyület benzaldehid (5) reakciójában próbáltuk ki annak érdekében, hogy a 

különböző helyettesítőkkel rendelkező aminoalkoholok szerkezete és hatása között 

összefüggéseket állapíthassunk meg. A reakciókat dietil-cink 1 M hexános oldatában 

végeztük. Vizsgáltuk a hőmérséklet hatását és több szubsztituált aromás aldehid esetén is jó 

enantiomerszelektivitást tapasztaltunk az addíciós reakcióban. 

 

 

2. ábra 

 

A szintetizált új vegyületek szerkezetazonosítására a tanszéken, illetve a csoportunkkal 

együttműködő partner intézeteknél rendelkezésre álló korszerű spektroszkópiai módszereket 

(NMR, IR, XRD, MS) alkalmaztuk. 

A munkát a Richter Gedeon Nyrt és az OTKA (projekt száma: K 104528) támogatásával 

végeztük. 
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Kutatási témám molekuláris lenyomatú polimerek (MIP) előállítása és vizsgálata. A 

MIP-ek olyan polimerek, amelyek egy adott célmolekula (templát) jelenlétében készülnek. A 

polimerizációhoz felhasznált monomerek (egy része) olyan funkciós csoportot tartalmaz, 

amely a templáttal másodlagos kötések révén asszociálódik. A polimerizáció és a templát 

eltávolítása után visszamarad a polimerben a templát térbeli és kémiai lenyomata. Ezért a 

polimer a templátot képes oldataiból szelektíven adszorbeálni. 

A NIP-ek (nem imprintelt polimer) és MIP-ek sokoldalúan használhatóak, de nagy 

hátrányuk a kis kötőkapacitás. Ezalatt azt értjük, hogy a funkciós csoport tartalomhoz képest 

viszonylag keveset tudnak nagy szelektivitással megkötni a célmolekulából. Ugyanakkor 

viszont maguknak a NIP-eknek is van bizonyos szelektivitása, amit egyre többen igyekeznek 

gyakorlati célokra használni. Ezért különböző összetételű és különböző módon előállított 

NIP-ek adszorpciós tulajdonságait vizsgáltuk. A NIP-ek szintézise egyszerűbb a MIP-eknél 

(nincs szükség a templátra és annak eltávolítására). Az adszorpciós kötőképességet a 

polimerben lévő titrálható funkciós csoportok mennyiségéhez viszonyítottuk. A polimerizáció 

során nem beépült monomereket a polimerek mosófolyadékából határoztuk meg 

folyadékkromatográfiás módszerrel.  

Az előállított NIP-ek kötési tulajdonságainak vizsgálatához a propranolol molekulát 

(nem szelektív -blokkoló) választottuk. Különböző koncentrációjú propranolol oldatokkal 

inkubáltuk a metakrilsav tartalmú NIP-et, majd az oldatból a visszamaradt propranolol 

mennyiségét folyadékkromatográfiásan mértük meg. A bázikus propranolol molekula 

kölcsönhatása a polimerrel háromféle módon lehetséges: ioncserével, hidrogénkötéssel vagy 

hidrofób kölcsönhatással. Az alkalmazott közeg összetételét változtatva (pH, ionerősség, 

oldószer összetétel) vizsgáltuk a lehetséges kötődési mechanizmusokat. 

Előállítottunk propranololra imprintelt MIP-et is. A templát eltávolítására a 

szokványos, sok szerves oldószert igénylő módszer helyett híg nátrium-hidroxid oldatot 

használtunk. Az ily módon készült MIP és NIP propranolol kötési képessége között jelentős 

különbséget tapasztaltunk acetonitrilben, tehát a nátrium-hidroxidos mosás nem tette tönkre 

az imprintelt kötőhelyeket. 

mailto:zsdorko@mail.bme.hu
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 A BME Szerves Kémia és Technológia Tanszékén több éve folynak kísérletek 

különböző szilárd savak és szilárd bázisok felhasználhatóságának vizsgálatára szerves kémiai 

szintézisekben. Munkám célja különböző szerves kémiai reakciók megvalósíthatóságának 

vizsgálata volt rézzel módosított szilárd bázis típusú katalizátorokkal. Különböző hordozók 

(MgAl 2:1 hidrotalcit, MgLa 3:1 vegyes oxid, illetve 4 Å molekulaszita) alkalmazhatóságát 

vizsgáltam. Feladatom elsősorban nem a reakciók optimalizálása volt, hanem áttekintő képet 

kívántam nyerni arról, hogy ezek az anyagok milyen területeken alkalmazhatók.   

 Buchwald és munkatársai leírták, hogy vas(III)-kloriddal végrehajtott reakciókban 

bizonyos esetekben a fémnyomoknak (pl. réz) jelentős hatása van [1]. Ezen megfigyeléseket 

figyelembe véve célunk kétfém-katalizátorok előállítása volt. Elsősorban a réz-palládium 

párost vizsgáltuk. Az általános eljárás ilyen katalizátorok előállítására az együttes impregnálás 

vagy a fémkomponensekkel történő egymást követő impregnálás. Az így előállított 

katalizátorok felületi tulajdonságait vizsgáltam különböző módszerekkel (TEM, TPR, XRD, 

BET, stb.), ami a fizikokémiai tulajdonságaik összehasonlítását tették lehetővé. 

 Réz (6,3 m/m%) - palládium (2,1 m/m%) - 4Å molekulaszita kétfém-katalizátorokat 

állítottam elő együttes ill. egymást követő impregnálással, valamint összehasonlítás céljából 

előállítottam az egyetlen fémet tartalmazó katalizátort is. Az ICP-OES mérések a várt 

fémtartalomnak megfelelő eredményeket mutattak. A hordozó fajlagos felülete jelentősen 

csökkent az impregnálás után a BET nitrogénadszorpciós vizsgálatok alapján. A minták 

röntgendiffraktogramja főleg a hordozó jeleit tartalmazta, ám azok eltávolítását követően réz-

palládium kristályok jeleit találtuk. A TEM analízisből arra következtethetünk, hogy a két fém 

a hordozón együtt van jelen, csupán néhány esetben található egy fémet tartalmazó rész. A 

fémek diszperziója az egymást követő impregnálás esetén jobb volt, mint együttes 

impregnálásnál. A TPR eredmények újabb bizonyítékai annak, hogy a két fém nagyon közel 

helyezkedik el egymáshoz a hordozó felületén. Minden esetben új csúcsok jelentek meg, 

illetve eltolódtak a csúcsok az egyetlen fémet tartalmazó katalizátorokhoz képest. A két 

különböző módszerrel készített katalizátor eltérő TPR profilt mutatott. Ez alátámasztja, hogy 

az előállításnak nagyon fontos hatása van a katalizátor természetére nézve mely a későbbi 

kisérletekben mutatott aktivitási különbségek magyarázatául is szolgálhat. További munkám 

tárgya ezen katalizátorok alkalmazása szerves kémiai szintézisekben. 

 

[1]     S. L. Buchwald, C. Bolm, Angewandte Chemie International Edition 48 

(2009) 5586 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291521-3773
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A búza széles körben termesztett és fogyasztott gabona a világon. Az arra érzékeny emberek 

szervezetében a búzában található tartalék fehérjék, az ún. sikér fehérjék különböző káros 

reakciókat képesek kiváltani, többek között a búzaallergiát és a cöliákiát. Ezen betegségek 

egyetlen hatásos kezelése, ha a betegek kizárják az étrendjükből a tüneteket előidéző 

fehérjéket. A 41/2009/EC rendelet értelmében az ún. gluténmentes élelmiszerek, melyek a 

cöliákiás betegek számára biztonsággal fogyaszthatók, maximum 20 mg/kg glutént 

tartalmazhatnak. Az ilyen kis mennyiségben jelenlévő sikér fehérje maghatározására elterjedt 

módszer az enzim-kapcsolt immunszorbens vizsgálat (ELISA). A glutén fehérje ELISA 

módszerrel történő pontos meghatározását nehezíti, hogy a tartalék fehérjék rendkívül 

heterogén és változékony komponensei a búzának. Korábbi tanulmányok szerint egy minta 

mért glutén tartalma nagymértékben függ az ELISA kit által alkalmazott antitest specifitásától, 

valamint a vizsgált búza származási helyétől és típusától. Kutatómunkám során a glutén 

variabilitás szerepét vizsgáltam a gliadin tartalom mérés bizonytalanságában, összehasonlítva 

egyéb tényezők hatásával, mint az ELISA kit választás és a hőkezelés. Céljaim eléréséhez 

modelltermékeket állítottam elő két koncentrációtartományban a következő négy gliadin 

forrás felhasználásával: egy magyar búzafajtából készült fajtaazonos liszt, öt magyar 

búzafajtából előállított keverékliszt, kereskedelmi forgalomban kapható (több fajta búza 

keverékéből készült) standard liszt, valamint a 28 európai búzafajta felhasználásával 

előállított PWG gliadin izolátum. Mintát vettem a modelltermék előállításának minden 

lépésénél, tehát a porkeverékek, a fagyasztva szárított tészták és a hőkezelt sütemények 

gliadin tartalmát is vizsgáltam három különböző ELISA kittel. A haznált kitek különböző 

antitestet, extrakciós eljárást és kalibráló anyagot alkalmaznak. Statisztikai program 

segítségével ANOVA módszerrel vizsgáltam a búzafajták biológiai variabilitásának szerepét 

az ELISA módszerek által szolgáltatott eredmények bizonytalanságában. A különböző gliadin 

forrást tartalmazó feldolgozott és nem feldolgozott mátrixok mért gliadin tartalmának 

összehasonlítása alapján elmondható, hogy a visszanyerés nagymértékben függ a 

meghatározáshoz felhasznált ELISA kittől. A visszanyerés értékekben mutatkozó eltérések 

oka még nem teljesen ismert, valószínűsíthetően a kitek által alkalmazott eltérő extrakciós 

eljárás, a különböző analit, valamint az antitestek eltérő specifitásának és affinitásának a 

következménye. Az eredmények alapján a búza biológiai variabilitásának is szignifikáns 

szerepe van a mérés bizonytalanságában, azonban a mértéke elhanyagolható az ELISA kit 

választásáéhoz képest. Egységes kalibráló és referencia anyag alkalmazására lenne szükség az 

eltérő ELISA kitek használatából eredő hiba minimalizálásához. Ezt követően további 

búzafajták bevonásával, valamint különböző termőhelyek és évjáratok vizsgálatára kiterjedő 

kutatás segítségével a glutén variabilitás okozta bizonytalanság becslése elvégezhető.  
 

A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Minőségorientált, összehangolt oktatási és K+F+I stratégia, valamint működési 

modell kidolgozása a Műegyetemen" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását az 

ÚMFT TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0002 programja támogatja. A kutatómunkát az EU 6. Keretprogramja által 

finanszírozott MoniQA Kiválósághálózat (Monitoring and Quality Assurance in the Food Supply Chain, FOOD-CT-2006-

036337) támogatta. 
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A desztilláció az elsőszámú elválasztási folyamat a vegyiparban folyadékelegyek 

elválasztására. Számos előnye mellett egy nagy hátránya is van ennek a módszernek, ez pedig 

a nagy energiafogyasztása és kis hatékonysága. A különböző desztilláló rendszereket 

értékelhetjük energiafogyasztásuk alapján, de az entalpiamérleg félrevezető lehet, mert az 

entalpia önmagában nem fejezi ki az energia értékét. Az exergia analízis segíthet a megfelelő 

alternatíva kiválasztásában. Egy ilyen vizsgálat figyelembe veszi a termodinamika második 

főtételét is. Minthogy nem minden hőenergia alakítható át hasznos munkává, az exergia 

analízis alkalmasabb a termodinamikai hatékonyság megállapítására Definíció szerint az 

exergia a rendszer legnagyobb munkavégző képessége egy olyan folyamat során, ami a 

környezetével egyensúlyba hozza. 

Munkánk során különböző desztilláló struktúrákat vizsgáltunk 4 komponensű elegyek 

elválasztására. A szokásos egyenes sorrendű elválasztást vettük alapesetnek, emellett a 

hőintegrált rendszert is vizsgáltuk (a desztilláló oszlopok közös kondenzátor/visszaforraló 

hőcserélőkön keresztül csatlakoznak), valamint az oldaltemékes egy oszlopon megvalósított 

elválasztást, az egy oszlopos rendszer kemencével fűtött, gőz állapotú betáplálásos kivitelét is 

szimuláltuk és termodinamikai hatékonyság alapján rangsoroltuk. E célból exergia analízist 

végeztünk az említett rendszereken.  

Az exergia analízis alapján a következőket lehet megállapítani: 

- A hőintegrációhoz szükséges a nyomás növelése, ez viszont a hatékonyság 

csökkenéséhez vezet, mivel az entrópiát növeli. 

- A hőintegráció hatékonyabb lehet a desztilláción kívüli folyamatokkal, mint a 

desztilláción belül. 

- Az oldaltermékes oszlopok esetében a kemencés megoldás hatékonysága nagyon 

alacsony. A betáplálással bevitt hő rossz hatásfokot eredményez. 

Az exergia analízis egy hasznos eszköznek bizonyult, amit a tervezés során érdemes 

használni és eredményeit figyelembe venni. Használatával a hatékonyabb energiafelhasználást 

eredményező tervezés valósítható meg. 
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PLA/halloysit nanokompozitok: szerkezet és tulajdonság 
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Jelenleg is komoly figyelem irányul a biológiailag lebontható polimerek különböző 

területeken (csomagolástechnika, autóipar stb.) történő alkalmazására. A politejsav a 

biodegradábilis polimerek egyik legígéretesebb képviselője. Előállítása számos megújuló 

nyersanyagforrás felhasználásával (kukorica, cukorrépa, cellulóz) lehetséges. 

A polimer nanokompozitok is jelentős figyelmet kaptak az elmúlt néhány évben. Az 

elképzelések szerint a nanoméretű töltőanyagok felhasználásával kialakítható 

mátrix/erősítőanyag határfelület lényegesen nagyobb, mint hagyományos töltőanyag 

alkalmazása esetén. Az előállított kompozitok azonban gyakran nem érik el az elmélet alapján 

várható teljesítményt. Ennek oka abban keresendő, hogy a gyakorlatban felhasznált 

kompozitokban ritkán teljesül az elmélet alapfeltétele: a nanoméretű részecskék homogén 

eloszlása és a kompozitokban kialakuló szerkezet sem kontrollált kellőképpen. 

A halloysit (HNT) természetben előforduló ásvány, az 1:1 típusú rétegásványok 

családjába tartozik. Csőszerű morfológiával rendelkezik, kémiai összetétele a kaolinéval 

megegyező. Rendhagyó tulajdonságai miatt (pórusméret, alaki tényező, felületi hidroxil 

csoportok kis sűrűsége) számos területen lehetőség nyílhat az alkalmazására (hatóanyag 

leadás, csomagolástechnika, kompozitok stb.). A jelenlegi kutatás során politejsav/HNT 

kompozitokat állítottunk elő és számos vizsgálati módszer felhasználásával jellemeztük a 

mintákat. 

 
Köszönetnyilvánítás: 

 

A szerzők köszönettel tartoznak az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramnak a pénzügyi támogatásáért 

(OTKA K 68748). A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Minőségorientált, összehangolt oktatási és K+F+I 

stratégia, valamint működési modell kidolgozása a Műegyetemen" c. projekt szakmai célkitűzéseinek 

megvalósításához. ÚMFT (TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0002) programja támogatja. 
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Az utóbbi években jelentősen nőtt az érdeklődés a politejsav (PLA) iránt, az ipar és a 

kutatók részéről egyaránt. Ez a polimer a remények szerint természetes alternatívát jelenthet a 

jelenlegi tömegműanyagokkal szemben. Ahhoz, hogy a PLA megfeleljen különböző 

alkalmazások által támasztott követelményeknek, a polimer módosítása szükséges. Jelen 

kutatás témája a mechanikai tulajdonságok módosítása: poliéter típusú poliuretán 

elasztomerekkel (PU) való társítás útján. Kétféle eljárást alkalmaztunk: a kétlépéses 

módszerrel először a PU előállítását végeztük el, majd a kapott polimert belső keverőben 

homogenizáltuk politejsavval. A reaktív feldolgozás során ezzel szemben a poliuretánt PLA 

ömledékben állítottuk elő. A keverékeket széleskörűen jellemeztük, hogy meghatározzuk a 

határfelületi adhéziót, a morfológiát, és a mechanikai tulajdonságokat. Eredményeink 

alátámasztják, hogy a reaktív feldolgozás hatására a komponensek között kémiai kötés jön 

létre, amelynek eredményeképp az elasztomer kisebb és nagymértékben diszpergált cseppek 

formájában van jelen a mátrixban. Mind a reológiai, mind a mechanikai tulajdonságok 

erősebb határfelületi adhézióra utalnak a reaktív blendekben, ezáltal javul a keverékek 

deformálhatósága és szilárdsága, akár kis elasztomer-tartalom esetén is. A vizsgált anyagok 

számos előnyös tulajdonsággal jellemezhetők, és várhatóan alkalmasak a PLA 

ütésállóságának javítására. 

 

 
a) PLA/PU 10 % 

 
b) PLA-g-PU 10 % 

 
c) PLA/PU 30 % 

 
d) PLA-g-PU 30 % 

 

Fig. 1 A hagyományos (a, c) és reaktív (b, d) feldolgozással készített PLA-

PU keverékek morfológiája; SEM, 5000x nagyítás 

 



 

 

DEFORMÁCIÓS MECHANIZMUS ÉS TULAJDONSÁGOK 

OPTIMALIZÁLÁSA TÖBBKOMPONENSŰ, TÖBBFÁZISÚ FAROST 

ERŐSÍTÉSŰ KOMPOZITOKBAN 
 

Keledi Gergely, Sudár András, Christoph Burgstaller, Renner Károly, 

Pukánszky Béla 

 

A természetes szállal erősített kompozitok előállítása és alkalmazása növekvő tendenciát 

mutat. Mivel a műanyagok jelentősen hozzájárulnak a szilárd hulladék mennyiségéhez, ezért a 

hulladék újra felhasználása vonzó lehetőség környezetünk megóvására.  

Napjainkban a lökhárítók újrahasznosításának fő területe új lökhárítók gyártása, de ezen 

anyagok erősítése faliszttel új lehetőségeket nyit az autóipar előtt és megoldásul szolgálhat 

környezetbarát, jó minőségű és olcsó anyag előállítására. Mivel ezek a kompozitok legalább 

négy komponensből állnak, szerkezetük meglehetősen bonyolult lehet. Ezért ehhez hasonló 

rendszerek vizsgálata nagy segítséget nyújthat értékes anyagok előállításakor. Az ütésállóság 

növelésére hozzáadott elasztomer és az erősítőanyag több szerkezetet alakíthat ki: szeparált 

szerkezet, melyben a komponensek egymástól elkülönülve vannak jelen az anyagban; 

beágyazott szerkezet, melyben az elasztomer mintegy bevonja az erősítőanyagot. A 

tulajdonságok jelentősen függnek a kialakult szerkezettől, mely megfigyelhető a modulus és 

ütésállóság értékekben. Előbbit főképp a beágyazás mértéke, míg utóbbit ezen kívül más 

tényezők is befolyásolnak. A beágyazás mértéke függ az anyagban kialakuló határfelületi 

kölcsönhatások relatív értékétől és a feldolgozás közben fellépő nyíróerők mértékétől. Mivel a 

kölcsönhatások viszonylag gyengék – ti. a faliszt részecskemérete elég nagy – jellemzően 

szeparált szerkezet kialakulása várható PP/elasztomer/fa kompozitokban. A létrejövő 

szerkezetet módosíthatjuk és gyakran módosítanunk is kell funkcionalizált anyagok 

hozzáadásával, mint az MAPP és az MAEPDM. Persze ezzel újra megváltoztatjuk az 

összetételt, a szerkezetet, a deformációs mechanizmust és a tulajdonságokat. Ebben a 

tanulmányban olyan kompozitokat készítettünk, melyek modellezik a fával töltött újra 

feldolgozott kompozitokat, majd mind a modell, mind az újrahasznosított anyagokat 

részletesen megvizsgáltuk. A töltőanyagtartalmat széles tartományban változtattuk. A 

szerkezetet és a kölcsönhatásokat több különböző kapcsolóanyaggal változtattuk. A 

mechanikai tulajdonságokat fröccsöntött próbatesteken végeztük el szakítóvizsgálat és 

ütésállóság-vizsgálat segítségével. A szerkezetet SEM felvételek és modellszámítások 

segítségével derítettük fel. A deformációs mechanizmust akusztikus emissziós és a térfogati 

deformáció mérésével követtük nyomon. A deformációs mechanizmust és viselkedést igen 

változatosnak találtuk az összetételtől és a szerkezettől függően. 

 

Köszönetnyilvánítás: A szerzők köszönetüket fejezik ki a FORBIOPLAST 212239 számú 

projektnek, a FORBIPLA-nak (BAROSS-KM07-KM-NEMZ-07-2008-0004) az Országos 

Tudományos Kutatási Alapprogramoknak (OTKA K 68748 és K 68579) az anyagi 

támogatásért.  
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Folyami algák vizsgálata és jellemzése 
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Az algák ipari célú szaporításának vizsgálata már több évtizedre nyúlik vissza, 

napjainkban az egyre szűkülő üzemanyag készletek helyettesítése kapcsán kerültek újra 

előtérbe. Olajtartalmukat és értékes beltartalmukat viszont nem csak biodízel előállítására 

lehet használni. A bennük oldott ásványi anyagok, vitaminok, antioxidánsok és más értékes 

összetevők felhasználhatók kozmetikumok, élelmiszerek és gyógyszerek előállítására is. [1] 

Hasznos tulajdonságaikon túl, egyes vizes rendszerekben az algásodás technikai 

problémákat okozhat, így esetenként megtapadásuk és növekedésük gátlása szükséges. A 

kutatási tervemben különböző mintatesteken vizsgálom növekedésüket, viselkedésüket a 

különböző körülmények között. A vizsgálatokat vegyes folyami minták alapján kiválasztott 

generikus (általánosan előforduló, adaptív, robosztus) törzsekkel (planktonikus és bentrikus) 

[2] és ipari célra már felhasznált fajok színtenyészetével kívánom végezni. 

Elsőéves doktoránsként ezen az igen szerteágazó területen szeretnék egy 

megvalósítható kísérleti stratégiát felállítani és bemutatni. 
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A β-laktám-gyűrű számos biológiailag aktív vegyület farmakofór csoportja lehet, az 

évtizedek óta ismert antibakteriális hatú gyógyszereken kívül már forgalomban vannak 

koleszterin felszívódás gátló hatásúak is. Bíztató in vitro eredményei vannak várhatóan 

véralvadásgátló, tumor- és vírusellenes hatású molekuláknak is. A β-laktámvázas vegyületek 

előállítása ma is aktív kutatási terület. 

 Kutatócsoportunk már évtizedek óta foglalkozik biológiailag aktív β-laktámvázas 

vegyületek előállításával, és vizsgálatával. A kutatás végső célja új antibiotikus, vagy β-

laktamázgátló hatású vegyületek szintézise. 

Jelenlegi kutatásunk során próbálunk az eddig alkalmazott p-metoxifenil-védőcsoport 

helyett jól használható alternatívát találni. Választásunk az allilcsoportra esett, ami nemcsak 

eltávolítható, hanem akár értékes funkcióscsoportot tartalmazó oldallánccá is alakítható. 

A kutatómunka során Staudinger-szintézissel, ami ketének és iminek [2+2] 

cikloaddíciója, számos új N-allil- és N-(p-metoxifenil)azetidinon származék előállítására 

került sor. Az allilcsoport szelektív oxidációját ruténium-triklorid katalizátor segítségével 

sikerült megvalósítani. Ezen az úton több oxoazetidinilecetsav-származékot állítottunk elő és 

jellemeztünk. A védőcsoport ilyen átalakítása a β-laktámok körében újdonságnak számít. A 

reakció optimálása során a szükséges katalizátor mennyiségét sikerült 0,1%-ra csökkenteni. A 

reakció kitűnő intermediereket szolgáltat biciklusos β-laktámok előállításához. Az allil- és a 

p-metoxifenil-védőcsoport használhatóságát úgy hasonlítottuk össze, hogy kétféleképp védett 

azetidin-származékokból többlépéses szintézisben azonos termékeket állítottunk elő. Az 

allilcsoporttal végrehajtott szintézis jobb hozammal szolgáltatta a kívánt termékeket. 
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A β-laktám-gyűrű antibiotikus és koleszterin felszívódás gátló hatású vegyületek 

farmokofór csoportja. Ezeknek a vegyületeknek a sztereoszelektív szintézise nagy 

jelentőséggel bíró kutatási terület. A Staudinger-szintézis a β-laktámok előállításnak egy 

módja, ami ketének és iminek kétlépéses gyűrűzárása. 

β-laktámok D-glicerinaldehidről történő kiralitástranszferen alapuló sztereoszelektív 

szintéziséről Wagle és munkatársai számoltak be. D-glicerinaldehid-acetonidot p-anizidinnel 

kondenzáltatták, majd ezt in situ előállított azidoketénnel reagáltatták. A lehetséges négy 

izomerből csak egy képződését tudták kimutatni. 

A reakciót számításos módszerekkel tanulmányoztuk, a számításokat M06-2X/6-

31+G**/IEF-PCM szinten végeztük Gaussian 09 programcsomaggal a BME 

Szuperszámítógépén. Kutatásunk célja a reakció mechanizmusának alapos megértése, 

különösen a tekintetben, hogy mely komponensek vagy lépések befolyásolják a 

sztereoszelektivitást. Ezek ismeretében új sztereoszelektív reakciókat tervezhetünk meg, 

megjósolhatók lesznek a képződő izomerek arányai. 

A ketén és imin addíciója egy ikerionos köztiterméket eredményez, ami konrotációs 

elektrociklizációval négytagú gyűrűbe záródik. A második átmeneti állapotban 

elektrosztatikus taszítás határozza meg a gát magasságát, és így az izomerek képződési 

sebességét. Az elméleti számítások eredménye megegyezik a kísérleti adatokkal. Az ikerionos 

köztiterméket a szolvatáció stabilizálja, az oldószer polaritásának növelésével nő a reakció 

sebesség, de csökken a sztereoszelektivitás.  

A sztereoszelektivitást leginkább a királis segédcsoport elektrosztatikus taszítása 

határozza meg, de az oldószer effektus sem elhanyagolható. 
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Többfalú szén nanocső - lágy gél hibrid anyagok 
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A nagy folyadéktartalmú, mégis alaktartó polimer gélek a környezeti paraméterek – 

például hőmérséklet, pH, elegyösszetétel – megváltozására térfogatváltozással 

(gélkollapszussal vagy duzzadással) reagálnak, ezáltal optikai, mechanikai és/vagy transzport 

tulajdonságaik is módosulnak. A polimerekből és nanorészecskékből felépülő társított 

rendszerek az alkotókra jellemző sajátságokon kívül új, hibrid tulajdonságokat is mutatnak: 

egyesíthetik a polimergélek reverzibilis duzzadási tulajdonságait a nagy felületű szén 

nanocsövek sokoldalú fizikai-kémiai tulajdonságaival. Jellemzőiket elsősorban a 

komponensek természete, a nanorészecskék diszperziója, és a mátrixszal való kölcsönhatásuk 

határozza meg.  

Kísérleteim során öt féle, különböző módon előkezelt, eltérő pH-jú többfalú 

nanocsövet (MWCNT) szuszpendáltam vízben, illetve a poli-N-izopropil-akrilamid (PNIPA) 

hidrogél előállításához használt szintézis elegyben. A szuszpenziókat stabilitásukkal, pH-

jukkal és homogenitásukkal jellemeztem.  

A legstabilisabb diszperziót adó, és a gélekben leginkább homogén eloszlású 

MWCNT a legerősebben oxidált nanocső volt, mellyel 0,05-2,5 mg MWCNT/ml gél 

koncentrációkban kompozit hengereket és filmeket állítottam elő.  

A kompozitokon duzzadásfok, reológia és modulusz méréseket végeztem, és 

vizsgáltam ezek kapcsolatát az MWCNT koncentrációval. A gélek morfológiáját pásztázó 

elektronmikroszkópos felvételek alapján tanulmányoztam.  

Megállapítottam, hogy a gélek szupermakropórusosak, pórusaik elliptikusak. Az 

öntéshez használt üvegforma befolyásolja a nanorészecskék gélen belüli elrendeződését, 

elsősorban filmek esetében, mely a későbbiekben lehetőséget adhat a nanorészecskék 

orientációjára. A rugalmas és duzzadási tulajdonságok szempontjából meghatározó lehet a 

felhasznált nanocsövek hossza, falainak épsége, és oxigéntartalma. 

 

 

 



 

 

A glükóz és xilóz koncentráció és a levegőztetési körülmények hatása a xilit 

képződésre Candida élesztőkkel végzett fermentációk során  
 

Mareczky Zoltán, Fehér Csaba, Hassan Hanan, Kuna Máté, Barta Zsolt, Réczey Istvánné 
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi 

Tanszék, 1111 Budapest, Szent Gellért tér 4. Ch épület 2. emelet 252. 

 

A xilit (vagy nyírfacukor) napjaink egyik legfontosabb cukoralkoholja, melyet xilózból 

állítanak elő. Kedvező élettani hatásainak és széleskörű felhasználásának köszönhetően a xilit 

a biotechnológiai és mikrobiológiai kutatások középpontjába került. A nyírfacukor 

felszívódása és felhasználása lassabb a xilózénál (Ylikahri, 1997), az édesítő hatása pedig alig 

marad el a szőlőcukorétól. A xilit bizonyos keretek között teljes biztonsággal fogyasztható, 

káros mellékhatások nélkül. Rágógumik és különböző cukorkák édesítésére használják, 

valamint a xilit a fogakat tekintve a legjobb édesítőszer, ugyanis a fluorid mellett nagyon 

fontos szerephez jut. Szerkezetének köszönhetően a szájban megtalálható baktériumok nem 

képesek metabolizálni, így hozzájárul a fogszuvasodási problémák kezeléséhez. A xilitet 

használják emellett infúziós oldatok energiahordozójaként is (Kim, 1999). A xilit kisebb 

mértékben emeli meg a vércukorszintet, mint a glükóz, és időben is hosszabb a folyamat. Ez a 

tulajdonság segít megőrizni a megfelelő vércukorszintet és lehetővé teszi a biztonságosabb 

szabályozását. Napjainkban a nyírfacukor drága, ára többszöröse a szacharózénak. A xilit a 

természetben szabadon is előfordul a nyírfa ragacsos nedvében, egyes zöldségekben illetve 

gyümölcsökben. Legfontosabb ipari nyersanyagok: nyír, bükk, a kukorica csutkája illetve 

szára. Hemicellulózból történő felszabadítása után a xilózt ezután kétféleképpen lehet xilitté 

alakítani. Az egyik lehetőség, hogy kémiai úton redukálják hidrogénezéssel, vagy 

fermentációs úton (Granström, 2007). Ipari fermentációs előállításra számos élesztő illetve 

sugárgomba törzs használható. Azonban a fermentációt számos tényező befolyásolja, melyek 

pozitív illetve negatív hatással vannak a xilóz konverzióra. Például egyes monoszacharidok 

indukálhatnak illetve represszálhatnak is, emiatt nagyon fontos a megfelelő tápközeg 

megválasztása. A fermentációs rendszernek emellett számos paramétere van, melyek 

befolyásolják a xilit hozamot, ezek a hőmérséklet, a redox-potenciál, az oldott oxigén 

koncentrácija illetve a közeg pH értéke. 

Munkánk során screening fermentációkat végeztünk az alábbi élesztő törzsekkel: Candida 

boidinii, C. guilliermondii, C. parapsilopsis valamint Hansenula anomala. Célunk, hogy 

különböző összetételű tápközegek segítségével megtaláljuk azt a törzset, amelyik adott 

körülmények között a legnagyobb xilit hozamot produkálja, illetve ezt hogyan befolyásolják 

az egyes környezeti paraméterek. A különböző tényezők vizsgálata során egy háromfaktoros 

kísérleti tervet követtünk (xilóz és glükóz koncentráció valamint levegőztetés). A faktorokat a 

következő szinteken vizsgáltuk: xilóz koncentráció 30; 45; 60 g/l, glükóz koncentráció 10; 20; 

30 g/l, a levegőztetési körülményeket (töltöttség) pedig 40; 50; és 60 ml értékeken. A 

fermentációkat 100ml-es rázatott lombikokban végeztük, 30°C hőmérsékleten, 125 rpm 

fordulatszámon. A cukrok átalakulását és a keletkezett xilit és etanol mennyiségét 

folyadékkromatográfiás módszerrel vizsgáltuk. Az eredményeket statisztikai elvek alapján is 

értékeltük, beleértve az egyes faktorok szignifikanciájának vizsgálatát illetve a xilóz 

konverzióra gyakorolt hatásuk áttekintését. 

Felhasznált irodalmak: 
Granström T. B., Izumori K., Leisola M., 2007: A rare sugar xylitol. Part I-II: the biochemistry and biosynthesis of xylitol 

– Biotechnological production and future applications of xylitol. Appl. Microbiol. Biotechnol. 74 (2007) 277-281. 

Kim S-Y., Oh D-K., Kim J-H., 1999: Evaluation of xylitol production from corn cob hemicellulose hydrolysate by Candida 

parapsilosis. Biotechnology Letters 21. (1999) 891-895. 

Ylikahri R., 1997: Metabolic and nutritional aspects of xylitol. Advances in Food research. Vol. 25. (1979) 159-180. 



 

 

Összefüggések a megoszlási rendszerek (klasszikus oktanol-víz és anizotróp 

rendszerek) és a PAMPA modell fizikai-kémiai paraméterei között 
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A lipofilitás az egyik legjelentősebb fizikai-kémiai paraméter a gyógyszerkutatásban. A 

vegyületek neutrális formája általában jól mérhető a klasszikus oktanol-víz megoszlási 

rendszerben (log Po/w), azonban a lipid membránok ionos tulajdonságai miatt az ionizált 

forma jellemzése meglehetősen nehéz. A probléma megoldására számos anizotróp liposzóma-

víz megoszlási rendszert (log P
mem

) dolgoztak ki, hogy vizsgálni lehessen a gyógyszerszerű 

molekulák és a membránalkotó lipidek közti ionos kölcsönhatásokat. Ezek az anizotróp 

rendszerek jóval érzékenyebbek a környezeti hatásokra, költségesebbek és kevésbé 

reprodukálhatóak, mint a klasszikus mérési módszer. 

Munkánk során a megoszlási modelleket (Po/w, log P
mem

) és a PAMPA (Parallel Artificial 

Membrane Permeability Assay) permeabilitási modell egyik paraméterét, a membránretenciót 

hasonlítottuk össze, különböző hőmérsékleteken. Vizsgáltuk, hogy a membrán retenció 

mérése alternatív lehetőség lehet-e a gyógyszerjelölt molekulák lipofilitásának 

meghatározására a gyógyszerkutatás korai fázisában. 
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A lignin nagy mennyiségben található meg a természetben. Sok lignin keletkezik a 

papír- és a bioetanol iparban, mint melléktermék. Ezen az úton előállított lignin legnagyobb 

részét jelenleg elégetik és az ára nagyon alacsony. A természetes forrásból származó megújuló 

nyersanyagok felhasználása a legtöbb iparágban a figyelem középpontjába került, így a 

műanyagiparban is. A lignin értéknövelt felhasználása jelentős környezetvédelmi és gazdasági 

előnyökkel járna. A lignin az előállítási technológiától függően vagy merev térhálós anyag, 

vagy kis molekulasúlyú vegyület. A lignin molekulákon található nagyszámú funkciós csoport 

mindkét esetben erős kölcsönhatások kialakulásához vezet, ami megnehezíti a lignin 

feldolgozását bármilyen technológiával. Még a papíriparban keletkező lignoszulfonátok, 

amelyek kis molekulasúlyú anyagok, is csak nehézségek árán vagy egyáltalán nem 

dolgozhatók fel hagyományos hőre lágyuló műanyagfeldolgozási technológiákkal. A lignin 

összekeverése más polimerekkel egy ésszerű útnak tűnik új anyagok létrehozására, amelyek 

érdekes tulajdonságokkal és elfogadható feldolgozhatósággal rendelkeznek. Az a tény, hogy a 

lignin keverékekkel foglalkozó publikációk száma rohamosan nő, jól mutatja az ebben a 

megközelítésben rejlő lehetőségeket [1-3]. A kölcsönhatások szerepe a polimer/lignin 

keverékek szerkezetének és tulajdonságainak meghatározásában is nagy. Vizsgálataink célja 

ennek a szerepnek a meghatározása, illetve a gyakorlati felhasználás lehetőségeinek 

feltérképezése volt. Ipari lignoszulfonátot homogenizáltunk belső keverőben különböző 

polimerekkel (PP, PLA, PC, PU, PET). A keverékek szerkezetét és mechanikai jellemzőit 

préselt lapokon vizsgáltuk. A kölcsönhatásokat több módszerrel is meghatároztuk: 

oldószerfelvétel, mechanikai tulajdonságok, szemcseméret, oldhatósági és kölcsönhatási 

paraméterek, molekulamodellezés. A tulajdonságokat összefüggésbe hoztuk a 

kölcsönhatásokat jellemző paraméterekkel, majd az eredményekből következtetéseket vontunk 

le a módszer életképességére és a keverékek hasznosíthatóságára vonatkozóan. 
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Nagy térkitöltésű csoportok katalitikus hatása  

a Suzuki-reakcióban  
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Évszázados kémiai megfigyelés, hogy a nagy térkitöltésű csoportok csökkentik a kémiai 

reaktivitást, egyszerűen sztérikus okok miatt. Az irodalomban azonban néhány ennek az 

elvnek ellentmondó kísérleti eredmény is ismert. Csoportunk ezeket a meglepő eredményeket 

próbálja értelmezni és ezek alapján módosítani a nagy térkitöltésű csoportok elméletét. Pár 

évvel ezelőtt figyelték meg, hogy bizonyos nagy térkitöltésű csoportok alkalmazása jelentősen 

felgyorsíthatja a Suzuki-reakciót. A kérdéses csoportok elméleti kémiai vizsgálata kimutatta, 

hogy ezek kétféleképpen is képesek katalizálni a reakciót. Először a nagy térkitöltésű 

csoportok taszítják a védőcsoportot a kiindulási komplexben ezzel elősegítik annak 

eltávolítását és az aktív vegyület kialakulását. Másodszor, a sebességmeghatározó lépésben 

kedvező nemkötő kölcsönhatások lépnek fel amelyek tovább csökkentik az aktiválási gátat. 

Ez arra utal, hogy megfelelően megtervezett nagy térkitöltésű csoportok segítségével szinte 

bármely kémiai reakció felgyorsítható. Az eredményeink egyszerűen összefoglalhatók egy 

enzimkatalízissel analóg modellel amely megmagyarázza a nagy térkitöltésű csoportok 

speciális viselkedését.     
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A repülőgép- és autóiparban egyre nagyobb mennyiségben alkalmaznak kompozitból készült 

alkatrészeket. Ez a megnövekedett igény egyre inkább arra ösztönzi a kutatókat, hogy 

megújuló és/vagy biodegradálható szerkezeti anyagokat fejlesszenek. A természetes szálak 

erősítő anyagként való felhasználása mellett az alkalmazott mátrixanyagokat is megújuló 

nyersanyagforrásból lenne célszerű előállítani. A cukorszármazékok megfelelő alternatívái 

lehetnek a kőolaj alapú polimereknek. A szénhidrátokból előállított monomerek 

különösképpen alkalmasak polikondenzációs reakciókra, mivel nagy koncentrációban 

tartalmaznak reaktív hidroxilcsoportokat
14

. Ugyanakkor a nagyfokú éghetőségük kritikus 

paraméter a kőolaj alapú műanyagok kiváltására irányuló kísérletekben. 

A kutatómunka során a szorbit kereskedelmi forgalomban kapható poliglicidil éterét (ERYSIS 

GE-60, Emerald Performance Materials) és az általunk nemrégiben előállított, megújuló 

forrásból származó epoxi komponenseket különböző amin típusú térhálósítókkal reagáltattuk. 

Egy alifás, egy cikloalifás, egy aromás, és egy, a kutatócsoportban előállított, foszfort 

tartalmazó, égésgátló hatású térhálósítót
15

 alkalmaztunk. A termikus stabilitást és az 

égetőséget szabványos oxigénindex (LOI), UL-94 és termogravimetriás mérésekkel 

vizsgáltuk. A tapasztaltak alapján nem volt jelentős különbség az alifás és cikloalifás 

aminokkal térhálósított minták között. Az aromás amin alkalmazása esetén valamelyest 

csökkent az epoxigyanta éghetősége, ugyanakkor a legjobb eredményt a vártnak megfelelően 

az égésgátló hatású foszfortartalmú térhálósító komponens alkalmazása esetén értük el. 
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A nem megújuló (fosszilis) szénforrások mennyiségének drasztikus csökkenése illetve a 

használatuk során keletkező káros anyagok felhalmozódása a környezetben növelik az 

alternatív megoldásokra való igényt. A hemicellulózok (főleg a xilán) fontos részét képezik a 

növényi biomasszának a cellulóz mellett, lebontásukhoz többféle enzimre is szükség van. A 

jövőben a biomassza feldolgozásra alapozott eljárásokban („biorefinery”) igen sokféle 

cellulóz és hemicellulóz lebontó enzimre lesz szükség. 

15 különböző Trichoderma gomba izolátum xilán lebontó képességét vizsgáltuk, 

rázólombikos tenyésztésben. A kutatási együttműködés alapját az adta meg, hogy a 

Műegyetemen igen sok mikroorganizmust tárolunk, és a holland partner (Wageningen 

University) jól felszerelt különféle analitikai nagyműszerekkel. A munkát az EU 7. 

Keretprogram keretén belül végeztük (www.disco-project.eu). Kiválasztottuk a legjobb 

termelő fonalasgombákat, vizsgáltuk a legalkalmasabb szén-forrásokat a fermentációban, 

valamint a hidrolízis termékeket (mono- és oligocukrok)  négyféle xilánban gazdag modell 

szubsztrátból (búza arabino-xilán, eukaliptusz xilán hidrolizátum, kukorica rost alkohol 

oldhatatlan része, búzaszalma vízoldhatatlan része ). A hidrolízis során keletkezett termékek 

minőségét és mennyiségét kromatográfiás módszerekkel mértük: nagyhatékonyságú 

anioncserés kromatográfiás módszerrel (HPAEC), nagyhatékonyságú méretkizárásos 

kromatográfiás módszerrel (HPSEC) valamint tömegspektroszkópiás módszerrel (MALDI-

TOF MS). A keletkezett ecetsav koncentrációt (acetil xilán észteráz enzim jelenléte) HPLC-

vel detektáltuk. 

Xilán bontó enzimeket széles körben forgalmaznak élelmiszeripari, állattakarmányozási, 

textilipari, papíripari és bioüzemanyag előállítási célokra. Az enzimkészítmények lehetnek 

sok-komponensű keverékek (’multicomponent coctails’) vagy egy-egy enzim összetevőből 

álló késztermék (’monocomponent enzyme’). Az eredmények arra sarkallnak, hogy további 

kísérletekkel vizsgáljuk az enzimek természetét különböző körülmények között. 
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Synthesis of Selenium Nanoparticles in Organic and in Aqueous 

Environment 

 
E. Utoiu

1
, Z. Hórvölgyi

1 

 
1
Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Chemical Technology and 

Biotechnology, Department of Physical Chemistry and Materials Science, 1521 Budapest 

 

The gray type of selenium, the most stable one among the allotropic forms, is an 

important inorganic material with good semiconducting behavior, with band gap value of 1.6 

eV. It has several unique physical properties like, high photoconductivity, strong catalytic 

activities to hydration and oxidation reactions, high piezoelectric and non-linear optical 

responses, etc. Grey Se has been used first in electro-optical devices but Si, due to its 

advantageous properties, replaced Se in these applications. Recently developed photovoltaic 

and photocatalytical devices, however, require new types of semiconducting materials and 

their composites for fine modification of photoactivity. Nowadays, selenium nanoparticles are 

also synthesized in order to be used in medical applications mainly cancer therapy. Hence, it 

is of great importance to prepare different sized Se nanoparticles in different (aqueous and 

non-aqueous) media considering the possible applications.  

The purpose of our work is to prepare gray type of selenium nanoparticles by wet 

colloid chemical methods. Se sols were prepared in the presence of different stabilizing agents 

from selenious acid precursor in ethanol and in water phases. The synthesized selenium sols 

were characterized by UV-Vis optical spectroscopy method, X-ray diffraction and 

transmission electron microscopy techniques. 

Unlike the aqueous sol that is stable for months, the organic sol due to a very rapid 

Ostwald ripening process shows sedimentation in the first day. For reaching an improved 

stability of organic sols the optimum quantity of stabilizing agent (sodium-dodecyl-sulphate) 

was assessed by experiments. Different sized grey Se nanoparticles were obtained in organic 

media and partially in aqueous media at only a higher temperature (90
o
C) of preparation. 
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A membrán pervaporáció ipari alkalmazása egyre gyorsabban terjed, köszönhetően ezen 

szeparációs technika számos előnyének. Ugyanakkor ahhoz, hogy versenyre keljen az iparban 

a hagyományos szeparációs módszerekkel, mint a desztilláció, azeotróp desztilláció, 

adszorpció, stb., elengedhetetlenül szükséges a pervaporáció megbízható és pontos 

modellezése folyamatszimulációs szoftverekben, különös tekintettel a gazdaságosabb és 

környezetkímélőbb hibrid szeparációs technikákra.  

Ebben a munkában Rautenbach oldódás-diffúziós elven alapuló pervaporációs modelljének 

[1] módosítását hajtottuk végre, majd a továbbfejlesztett modell illeszkedését izobutanol-víz 

elegy laboratóriumi vízmentesítési kísérleti eredményeivel vizsgáltuk. Ezután elvégeztük a 

modell vizsgálatát, hitelesítését ChemCAD professzionális folyamatszimulációs szoftverrel. A 

módosított modell mindhárom vizsgált hőmérsékleten jobb illeszkedést mutatott a kísérleti 

eredményekre [2]. 

A két modellt (Modell I and Modell II) izobutanol-víz elegy hibrid rendszerrel történő 

vízmentesítésének szimulációjával hasonlítottuk össze, mely hibrid rendszer egy desztillációs 

kolonnából és több, sorba kapcsolt pervaporációs egységből állt.  

Az eredmények bizonyítják egy pontos pervaporációs modell használatának jelentőségét egy 

helytelen modell alkalmazásával szemben. Egy adott feladatra alkalmatlan modell 

használatával egy ilyen komplex szeparációs feladat tervezése és optimalizálása során kapott 

hibás eredmények következtében a kívántnál alacsonyabb termékminőség érhető el.  

A szimulációs programokban alkalmazható pervaporációs modulok pontos modellezésével 

lehetővé válhat bonyolult hibrid elválasztási technikák tervezése és optimalizálása egyaránt. 
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A műanyagipari technológiaként ismertté vált ömledékextrúzió a gyógyszeripari kutatásban és 

gyártásban is teret nyert az utóbbi években. Ezzel az oldószermentes eljárással folytonosan 

állítható elő számos készítményforma: többek között minitabletták, granulátumok, pelletek és 

filmek. Folytonos technológiaként könnyen kihasználhatók a gyártásban a folyamatanalitikai 

technológiák (PAT) és a folyamattervezéssel végzett minőségbiztosítás (QbD) alapelvei, 

amelyek alkalmazására bíztatnak a gyógyszerészeti hatóságok. A nagy áteresztőképességű 

szűrési rendszer (HTS) természetéből adódóan az újonnan felfedezett bioaktív vegyületek 

egyre kevésbé felelnek meg a hatóanyagok optimális sajátságait megadó empirikus 

formuláknak, pl. a Lipinski-szabálynak. A gyenge oldhatóságú vegyületek biohasznosulása 

nagymértékben javítható szilárd diszperziók képzésével. Ezekben a hatóanyag részben 

(üveges szuszpenzió) vagy teljes egészében (üveges oldat) molekulárisan diszpergált, ami 

jelentősen megnöveli az oldódásnál hozzáférhető felületet. 

Munkánkban a spironolakton és a savban gyorsan oldódó Eudragit E polimer szilárd 

diszperzióit állítottuk elő ömledékextrúzióval. A folyamatparamétereket egy előre definiált 

négyfaktoros, 54 pontos térből választottuk. Azt vizsgáltuk, hogy miként hatnak az extrúzió 

körülményei a kémiai homogenitásra, az amorfizáció hatásfokára és az elérhető 

oldhatóságjavulásra. 

A kísérletek során – az eltérő műveleti paraméterekből adódóan – más-más amorfizációs 

hatékonysággal állítottunk elő szilárd diszperziókat. Az extrudátumok röntgendiffrakciós 

vizsgálatával meghatároztuk azokat a paraméteregyütteseket, amelyek minimálisan 

szükségesek a teljes amorfizációhoz, vagyis üveges oldat előállításához. Az amorf 

polimermátrix megfelelően stabilizálta az amorf formát: 3, ill. 6 hónapos tárolás során nem 

tapasztaltunk kristályosodást az extrudátumokban. Azt találtuk, hogy az amorfizáció 

leginkább az elegyedés befolyásolásával (a hőmérséklet emelésével és a tartózkodási idő 

növelésével) segíthető; a nyíróerők szerepe a vizsgált tartományban másodlagos. 

 
Néhány kiválasztott extrudátum kioldódási görbéje és a kristályos spironolakton oldódási görbéje 

0,1M HCl-ban 100/min fordulatszámú kevertetéssel mérve 

A legtöbb szilárd diszperzió kioldódásvizsgálata során szinte pillanatszerű felszabadulást 

tapasztaltunk (ábra). A teljesen amorfizált szilárd oldat mintákból 2 perc alatt kioldódott a 

teljes hatóanyag-tartalom. Ez igazolta, hogy az extrúziós készítménygyártás kiválóan 

alkalmas a nehezen oldódó gyógyszervegyületek oldatba kerülésének könnyítésére. 
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A mezopórusos szol-gél bevonatok (szigetelő vagy félvezető tulajdonságú szervetlen oxidok) 

egyre nagyobb jelentőséggel bírnak napjainkban előnyös optikai tulajdonságaik és/vagy 

fotoaktivitásuk miatt. A szol-gél bevonatok előállítása során különböző adalékanyagok 

(templátok, pl. felületaktív anyagok) teszik lehetővé a pórusok kialakulását. Munkánk célja 

olyan szol-gél (SiO2, TiO2) bevonatok szilárd hordozókon való előállítása, amelyek nagy 

porozitásúak és nyitott pórusokat tartalmaznak. Vizsgálataink főképp a pórusrendszernek 

különböző (só- ill. színezék-) oldatokkal való inkubálási folyamatainak tanulmányozására 

összpontosítanak. 

A mezopórusos szol-gél bevonatok előállítására különböző típusú (kationos, nemionos) 

felületaktív anyagokat tartalmazó prekurzor szolokat állítottunk elő alkoholos közegben. 

Rétegképzésre a mártásos (dip-coating) technikát használtuk, melyet magas hőmérsékleti 

hőkezelés követett a bevonatok stabilizálása, ill. a pórusrendszer kialakítása céljából. 

Az bevonatok szerkezetének vizsgálatára alapvetően UV-Vis spektroszkópiai méréseket 

végeztünk az üveg hordozón kialakított bevonatok esetében. Az optikai vizsgálati eredmények 

analízisével, vékonyrétegoptikai modellek felhasználásával becsültük a bevonatok 

törésmutatóját, porozitását és vastagságát. A porozitást ellipszometriai porozimetrás és 

Rutherford visszaszórás spektroszkópiai mérésekkel is becsültük. A bevonatok kolloidális 

szerkezetét, ill. a hőkezelés során lejátszódó folyamatokat a szilika bevonatokkal megegyező 

módon készült pormintákon röntgendiffrakciós és termogravimetriás (szimultán TG-DTA MS) 

módszerekkel is tanulmányoztuk. A kialakított pórusrendszerek különböző oldatokkal (ezüst-

nitrát, arany-klorid, Rodamin 6G) való inkubálását UV-Vis optikai spektroszkópiai 

módszerrel vizsgáltuk a pórusok folyadékfelvevő képességének, tárolási kapacitásának ill. a 

különböző anyagok pórusrendszerből való kiáramlásának tanulmányozása céljából. 
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