PhD THESIS

APPLICATIONS OF
MOLECULARLY IMPRINTED
POLYMERS IN THE
ENANTIOSEPARATION OF
β-BLOCKERS
PhD Student Bogdan-Cezar Iacob
Scientific coordinator Prof. Dr. Radu Oprean

Applications of molecularly imprinted polymers in the enantioseparation of β-blockers

2

CONTENTS

INTRODUCTION ........................................................................................................13
LITERATURE REVIEW ................................................................................................15
1. β-Blockers ........................................................................................................................ 17
2. Molecularly imprinted polymers .................................................................................... 19
2. 1. Approaches to molecular imprinting ........................................................................ 20
2. 2. Molecularly imprinted chiral stationary phases ...................................................... 26
3. Alternative approaches in MIP synthesis and analysis .................................................. 31
4. Multivariate data-analysis .............................................................................................. 37

PERSONAL CONTRIBUTIONS ...................................................................................43
1. Objectives ............................................................................................................45
2. Optimization and evaluation of molecularly imprinted polymer capillary
column for the enantioseparation of some β-blockers .........................................49
2.1. Introduction .............................................................................................................. 49
2.2. Aims .......................................................................................................................... 50
2.3. Materials and methods ............................................................................................. 50
2.4. Results and discussion .............................................................................................. 55
2.5. Conclusions ............................................................................................................... 74

3. Alternative approaches in MIP synthesis and analysis .....................................77
3.1. Introduction .............................................................................................................. 77
3.2. Aims .......................................................................................................................... 80
3.3. Materials and methods ............................................................................................. 81
3.4. Results and discussion .............................................................................................. 84
3.5. Conclusions ............................................................................................................. 105

Iacob Bogdan-Cezar

3

4. Multivariate calibration and modeling of UV-VIS spectra of guest–host
complexes for the determination of the enantiomeric ratio of propranolol .....107
4.1. Introduction ............................................................................................................ 107
4.2. Aims ........................................................................................................................ 109
4.3. Materials and methods ........................................................................................... 109
4.4. Results and discussion ............................................................................................ 111
4.5. Conclusions ............................................................................................................. 115

5. Conclusions and suggestions for further work ...............................................117
6. Originality of the thesis ....................................................................................121

REFERENCES ..........................................................................................................123

Keywords: chiral analysis, molecularly imprinted polymers, β-blockers,
capillary electrochromatography, multivariate regression, electrochemistry, chiral
electrochemical sensors.

1. Introduction
Chirality is found in all life forms. The human body is highly chiral selective, in
which optically active endogenous (bio)molecules are usually present in only one of
their chiral forms, which represents also the basis of one of theories of the origin of life.
For example, human proteins are built exclusively by L-amino acids, whereas glucose,
having five asymmetric carbon atoms, occurs biologically in only one of its chiral
isomer. This quintessential nature of life is a consequence of the fact that the enzymes
that synthesize these chiral biomolecules are also chiral. Furthermore, enantiomers of
pharmaceutically active compounds, entering the body are metabolized by separate
pathways to produce different pharmacological activities.
It is also worth to mention the important economic impact of chiral drugs, which
comprise nowadays more than half the drugs approved for therapy worldwide,
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including many of the top-selling ones. In 2008, from the total drugs approved by FDA,
63% were single enantiomers, 32% achiral drugs and only 5% racemates. Single
enantiomer drugs had sales of $225 billion in 2005, representing 37% of the total
pharmaceutical market of $602 billion based on estimates from Technology Catalysts
International and IMS Health.
β-blockers (β-adrenoceptor antagonists) are widely used in the treatment of
several diseases such as hypertension, angina pectoris and arrhythmias protecting the
heart from a second heart attack (myocardial infarction) after a first heart attack
(secondary prevention). On the other hand, an overdose of β-blockers is toxic, leading
to bradycardia, hypotension, aggravation of cardiac failure, bronchospasm,
hypovolemia and fatigue. It is very important to control the plasmatic concentration of
β-blockers in patients to control the therapy compliance.
All β-blockers present in their molecule at least one aromatic ring attached to a
side alkyl chain possessing a secondary hydroxyl and amine moiety. Each of the
available β-blockers present one or more chiral centers, having as a common feature
one chiral carbon atom residing in the alkyl side chain to which the hydroxyl group is
directly attached. Ever since their introduction in the clinical practice from the 1960s
they were used as racemic mixtures, even though there are big differences in the
pharmacodynamics, pharmacokinetics and potency of the individual enantiomers. For
example, the S(-)- enantiomer of propranolol (PRNL) is 179 more potent than the Risomer. The use of dosage forms containing a single optical antipode will led to a dose
reduction of β-blockers administered, leading to the reduction or complete elimination
of the impact of toxic or side effects, such as impotence or the interactions of Renantiomer with other drugs. The two enantiomers should be regarded as different
drugs because there are differences in their stereoselective mechanism. Therefore, it is
necessary to develop a sensitive and selective analytical method for determining the βblockers’ enantiomers in both pharmaceutical preparations and real urine samples.
The design and development of chiral media capable of effective chiral
separation and recognition of enantiomers is the key point of the chiral technique. A
class of smart materials with pre-determined selectivity for analytical separation is
represented by the molecularly imprinted polymers (MIPs). Molecular imprinting is a
technology in which specific recognition sites are formed in a polymer matrix by
synthesis in the presence of a template molecule.
First, in a prearrangement step, the template molecule interacts with one or
several types of functional elements, interactions that will be maintained throughout
the polymerization, leading to a matrix which will incorporate the template molecules.
After the polymerization and removal of the template, the space in the network
polymer originally occupied by the template molecules is left as cavities, specific
recognition sites or imprints, complementary to the pattern molecule in terms of size,
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shape and positioning of the functional groups. The resolution of the enantiomers will
be obtained by the diffusion and rebinding of the template enantiomer to the
recognition sites during the analysis.
The template molecule may, in principle, be any substance ranging from small
molecules such as drug substances, amino acids, steroid hormones, or metal ions to
larger molecules such as peptides or proteins. Large molecules and molecular
assemblies, such as cells and viruses, may also be perceived. However, the difficulty of
making the imprinted materials generally increases with the size of the selected key
molecule. When preparing molecularly imprinted polymer against large imprint
species, the template could be trapped permanently inside the polymer after
polymerization. The rebinding process, which relies on the diffusion of the template
molecules to the recognition sites, will also be hindered by this size effect.
There were several interrelated objectives in this dissertation. All the objectives
were aimed to find new methods for the enantioseparation and determination of
enantiomeric ratio of beta-blockers.
The first objective was to develop a systematic method for optimized
preparation of molecularly imprinted polymers geared for the chiral separation of βblockers. This study explored the influence of the most important factors of the
polymerization on morphology and chiral efficiency of MIPs. The influence of the
nature of the components of the polymerization mixture and the molar ratios between
them was studied. It was also tested different types of initiation of the polymerization
process (e.g., temperature, UV).
The second objective of this work was to identify and to establish a new
approach on implementation of the efficient polymers designed in CEC in the creation
of new MIP-based chiral electrochemical sensors. The first step consisted in choosing
the right electrolyte to be added in the non-aqueous solvent from the polymerization
mixture to act as an electrical conductor. Thickness of the electrogenerated MIP-film
on the surface of the working electrode was then optimized. Other explored
parameters were the preconcentration solution and the electrolyte in which the DPV
was performed. This objective aimed to realize an electrochemical sensor that can
selectevely preconcentrate the enantiomers of β-blockers and to obtain a glimpse of
the mechanism involved for chiral discrimination.
In the last part of this work, the goal was to develop a new method for the
determination of enantiomeric composition of propranolol, based on the use of UV
technique combined with partial least squares analysis of the spectral data from guest–
host inclusion complexes between cyclodextrins and guest molecules (β-blockers).
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2. Optimization and evaluation of molecularly imprinted
polymer capillary column for the enantioseparation of some
β-blockers
In the present study, the attention was focused on the variables affecting the
morphology and the separating factor of MIPs in order to implement the optimized
MIPs as monolith-chiral stationary phases in capillary electrochromatography (CEC)
for successfully separate the enantiomers of atenolol (ATNL). Morphological analysis
included scanning electron microscopy analysis of the bulk polymers. For the in situ
MIP-columns, an experimental design was employed to select the best components for
the polymerization mixture and the ratios between them.
For a better selection of the proportions of the polymerization mixture’s
components, the mechanisms underlying the interactions between the MIP and
template (PRNL) were studied using spectral detection techniques ATR-FT-IR.
In this study it was reported the synthesis of bonded stationary phases inside 50
and 100 µm ID fused-silica capillaries. The MIP monoliths were synthesized in situ by
introducing a prepolymerization mixture followed by a thermal or UV initiation for the
synthesis of the polymer. It was used R(+) or S(-) atenolol as the imprint molecule and
the MIP capillary columns made were evaluated by capillary electrochromatography
(CEC) in aqueous and nonaqueous media.
The combination of an experimental design/multivariate analysis method and a
high-throughput technique was developed in the screening and evaluation of
molecular imprinted polymers. In order to optimize the polymerization mixture, the
planning design experiment method was used to obtain a mathematical model
describing all the influencing parameters. The experimentation is made according to a
planning of experiments by varying the six factors according to a two-level fractional
factorial design of resolution VI.
The result of this evaluation was expressed in terms of resolution between the
two enantiomers. Several important conclusions can be drawn from this study. In all
the experiments in which a protic solvent was used (methanol, isopropanol), no
separation was observed. This was in fact in line with the expectations, considering
that these solvents interact competitively by hydrogen bonds with the monomer,
hindering the template-monomer interactions.
Surprisingly, good results were achieved using n-butanol as porogen: for MIP
1N16 – Rs=1.64 and for MIP 13N14 – Rs=2.05. Interestingly is that acetonitrile gave
only one polymer with chiral recognition properties (MIP-15N13), although has been
proved to be a good porogen for molecular imprinting.
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It was clearly demonstrated that the inherent capabilities of MIPs for the
selective recognition of a given analyte are strongly influenced by the polymerization
conditions, the nature of the cross-linker, the monomer concentration and the
polymerization temperature. The MIPs advantages for the enantioseparation of
analytes make them ideal materials for use as stationary phases in capillary
electrochromatography. However, it remains to be changed some limitations, such as
the binding site heterogeneity and slow mass transfer leading to peak broadening and
tailing.

3. Alternative approaches in MIP synthesis and analysis
In the second study, electropolymerized methacrylate thin films in the presence
of R(+) enantiomer of atenolol and propranolol as template molecules were evaluated
as MIP-based electrochemical sensors for the chiral analysis of several β-blocker
representatives. The use of electropolymerization allows the formation of ultra-thin
polymer films on the electrode surface. Although methacrylic acid (MAA) and
pentaerythritol triacrylate (PETRA) generate non-conducting polymers, the
voltammetric response of the modified electrode depends strongly on pore size and
degree of porosity of the film. These features can be controlled by the type and
amount of solvent used. Acetonitrile as porogen yields mesoporous surface, whereas
less polar solvents such as chloroform or dichloromethane yield highly microporous
molecularly imprinted polymers. In this case, acetonitrile was selected as porogen for
preparation of the polymeric chiral surface and by that the resulted highly porous
ultra-thin film did not alter the undergoing electrochemical processes due to its
insulating properties.
The proposed electrochemical sensor used for the chiral probing of β-blockers
needs four distinctive steps of operation: a) electrogeneration of MIP layer; b) MIP
surface conditioning; c) sample preconcentration and d) final differential pulse
voltammetric analysis. A subsequent analysis implies the renewal of the carbon paste
surface by polishing and the electrogeneration of a fresh MIP layer.
The most interesting case is when the MIP surface conditioning was made by
alternating between the non-aqueous and aqueous media at pH=7.0. In this case three
peaks corresponding to the ATNL’s oxidation at +0.93 V, +1.18V and +1.38 V (vs.
Ag/AgCl) respectively were recorded. However, it should be emphasized, that the
highest oxidation peak appears only in the case of R(+)-ATNL, which was also the
template. Therefore, this electrode conditioning and sample preconcentration
methodology was selected from here on for further chiral electrochemical
experiments.
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Apart of the enantiospecific interactions between the template molecule and the
MIP’s complementary cavities, other non-specific bindings may also occur, where the
recorded electrochemical signal contains the average contribution of both types of
interactions. That is why on the normalized voltammograms obtained on R(+)-ATNLMIP after the preconcentration of the template, the appearance of two different types
of oxidation peaks can be observed: a well separated double peak (0.93V and 1.18V vs.
Ag/AgCl) corresponding to the oxidation of the hydroxyl group directly bonded to the
chiral center for all the non-specifically adsorbed molecules on MIP and one
enantiospecific oxidation peak (at 1.38V vs. Ag/AgCl) corresponding to the template
only. Therefore the later oxidation peak ensures an absolute enantioselectivity of the
chiral electrochemical sensor towards R(+)-ATNL.
Usually, the intended objective in the design of chiral electrochemical sensors
using polymers imprinted with one of the enantiomers is the selective discrimination
of the target enantiomer in the presence of the other antipode and ideally even in the
presence of any structurally related chiral or non-chiral interferents. Obviously very
similar structurally related compounds are considered to be the other representatives
of the β-blocker class, needing a particular attention in the evaluation of the sensor’s
enantioselectivity. Due to the presence of both specific and non-specific interaction
sites in the body of the electrogenerated MIP layer, it is very likely that the
enantiomers of other β-blockers (the alkyl side chain containing the optically active
carbon atom is identical) will interact with at least one if not both types of interaction
sites, being able to interfere with the recorded electrochemical signal. Surprisingly the
same MIP having as template R(+)-ATNL was able to clearly discriminate between the
enantiomers of four available β-blockers (PRNL, oxprenolol, alprenolol, ATNL).
According to our knowledge, it has never been reported a chiral electrochemical
sensor for which the enantiomers of structural analogs should not be treated as
interferents, but as analytes, where the same surface-modified sensor operates as
chiral electrochemical probe with absolute selectivity towards the R-antipodes of the
studied β-blockers.

4. Multivariate calibration and modeling of UV-VIS spectra of
guest–host complexes for the determination of the
enantiomeric ratio of propranolol
In this study, PLS regression modeling is applied to UV spectral absorption data
from guest–host inclusion complexes between CDs and guest molecules (β-blockers) to
perform the determination of the enantiomeric composition of the beta antagonists.
For regression model building and cross-validation, the spectra of calibration
samples (training sets) containing different propranolol enantiomeric ratios at a total

Iacob Bogdan-Cezar

9

molar concentration (0.147mM) and a fixed concentration of chiral selector (7.51mM
b-cyclodextrin) in 100mM formate buffer (pH=3.00) were hydrodynamically injected
through a fused silica capillary (total length 32.5 cm, i.d. 50µm) to the DAD detector of
an Agilent G1600 capillary electrophoresis system. For the testing of the optimized
chemometric model simulated aqueous samples of racemic propranolol were analyzed.
Partial Least Squares Projection to Latent Structures (PLS) regression was
performed on the absorbance spectral data using full cross validation of the training
set. PLS was used to develop a semi-empirical mathematical model that correlates
spectral data over many wavelengths with the enantiomeric composition, expressed as
the (R)-(+)-propranolol mole fraction (xR). The process involves two steps: (a) the
model is trained to predict xR from the calibration set (samples with known
enantiomeric composition), and (b) external model validation, in which a second,
independent set of samples (validation set, also with known enantiomeric
composition) is analysed over the same range of wavelengths in the same conditions.
The predicted enantiomeric composition is then compared with the known reference
values.
The PLS modelling yielded a one-component model, which according to crossvalidation gave an explained variation of R2Y = 0.939 and an excellent predicted Yvariation according to internal cross-validation (goodness of prediction) of Q2intY = 1.
The very high value of goodness of prediction (Q2extY= 0.9997), the low Root Mean
Square Error of Prediction (RMSEP = 0.009080) and the good correlation (y=1.036x0.01162, R2=0.9997) between real and predicted mole fraction values of R-(+)propranolol from the validation set all prove the high analytical value of the obtained
model.
For the confirmation of the obtained results on real samples, chiral separation
using high-performance liquid chromatography was employed.

5. Conclusions
In this thesis new methods were developed to separate and quantify the
enantiomers of two β-blockers (PRNL and ATNL), using molecularly imprinted
polymers as the chiral stationary phase in CEC, chiral sensing element in
electrochemical sensors, as well as employing small changes in the UV-VIS spectra in
the PLS analysis.
It has been clearly demonstrated that the inherent capabilities of MIPs for the
selective recognition of a given analyte are strongly influenced by the polymerization
conditions, the nature of the cross-linker, the monomer concentration and the
polymerization temperature. For a better selection of the proportions of the
polymerization mixture’s components, the mechanisms underlying the interactions
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between the MIP and template (PRNL) were studied using spectral detection
techniques ATR-FT-IR.
In order to optimize the polymerization mixture, the planning design
experiment method was used to obtain a mathematical model describing all the
influencing parameters. The choice of composition mixture influences both the
morphology and template (ATNL) binding (specific and non-specific) to the materials
studied. A clear separation was achieved by using the polymerization mixtures 1N16,
13N14, and 15N3.
In the second study a MIP sensor for chiral discrimination of four β-blockers’
enantiomers was proposed. After the detailed instrumental characterization of the thin
polymeric layer (Scanning Electron Microscopy, ATR-FT-IR spectroscopy,
Electrochemical Impedance Spectroscopy, cyclic voltammetry) its enantioselectivity
was assessed towards the enantiomers of four β-blockers. The developed electrode is
the first reported chiral electrochemical sensor able to demonstrate absolute
selectivity towards several β-blocker representatives, offering good prospects in the
simple, sensitive and fast assessment of their enantiomeric ratio and total
concentration.
The information presented in the third study clearly demonstrates that
diastereomeric interactions between both enantiomeric forms of propranolol with βcyclodextrin produce changes in UV spectra. The chiral composition of propranolol
was then determined by analyzing the spectral changes. This study has shown that the
absorption UV spectra of propranolol–β-cyclodextrin inclusion complexes vary in
certain enantiomeric discrimination regions with the enantiomeric composition of the
propranolol when the concentrations of the propranolol and cyclodextrin are
maintained constant. Correlation of the UV spectral data in these enantiomeric
discrimination regions with enantiomeric composition of the samples by means of PLS1 regression gave regression models with good predictive ability for independently
prepared validation sets of samples.
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1. Introducere
Chiralitatea se regăsește în toate formele de viață. Corpul uman este foarte
selectiv din punct de vedere chiral, (bio)moleculele endogene optic active fiind de
obicei prezente doar într-una dintre formele lor chirale, reprezentând baza uneia
dintre teoriile referitoare la originea vieții. De exemplu, proteinele umane sunt
constituite exclusiv din L-aminoacizi, în timp ce glucoza, care are cinci atomi de carbon
asimetrici, se găsește doar sub forma unui singur enantiomer. Astfel, chintesența vieții
este reprezentată de faptul că enzimele care sintetizează aceste biomolecule chirale
sunt de asemenea chirale. Totodată, enantiomerii compușilor farmaceutic activi care
intră în organism sunt metabolizați pe căi separate având astfel diferite acțiuni
farmacologice.
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De asemenea, este important de menționat impactul economic important al
medicamentelor chirale, care reprezintă în prezent mai mult de jumătate din totatul de
medicamente aprobate pentru terapie la nivel mondial. În 2008, din totalul
medicamentelor aprobate de FDA, 63% conțineau doar un singur enantiomer, 32%
reprezentau substanțe achirale și numai 5% amestecuri racemice. Medicamentele
conținând un singur enantiomer au avut vânzări de 225 miliarde dolari în 2005,
reprezentând 37% din totalul pieței farmaceutice de 602 miliarde dolari, pe baza
estimărilor celor de la Technology Catalysts International și IMS Health.
β-blocantele (antagoniștii β-adrenergici) sunt utilizate pe scară largă în
tratamentul mai multor boli cum ar fi hipertensiunea arterială, angina pectorală și
aritmiilor, protejând inima de un al doilea atac de cord (infarct miocardic) (prevenire
secundară). Pe de altă parte, o supradoză de β-blocante este toxică, ceea ce duce la
bradicardie, hipotensiune arterială, agravarea insuficienței cardiace, bronhospasm,
hipovolemie și oboseală. Este foarte important să se controleze concentrația
plasmatică a β-blocantelor la pacienți, în vederea controlării complianței terapiei.
Toate β -blocantele prezintă în molecula lor cel puțin un ciclu aromatic atașat la
o catenă alchil laterală ce posedă un hidroxil secundar și o grupare aminică. Fiecare
dintre β-blocantele disponibile prezintă unul sau mai multe centre chirale, având ca
trăsătură comună un atom de carbon chiral în catena laterală alchil și pe care gruparea
hidroxil este atașată direct. Încă de la introducerea lor în practica clinică, în anii 1960,
acestea au fost utilizate ca amestecuri racemice, chiar dacă există diferențe mari în
farmacodinamia, farmacocinetica și potența fiecărui enantiomer. De exemplu,
enantiomerul S(-) al propranololului (PRNL) este de 179 ori mai puternic decât
izomerul R(+). Utilizarea unor forme conținând un singur antipod optic va conduce la o
reducere a dozei β-blocantelor administrate, ceea ce înseamnă o reducere sau chiar o
eliminare completă a impactului efectelor toxice sau secundare, cum ar fi impotența
sau interacțiunile enantiomerului R(+) cu alte substanțe medicamentoase. Cei doi
enantiomeri trebuie priviți ca substanțe active diferite, deoarece există diferențe în
mecanismul lor stereoselectiv. Prin urmare, este necesar să se dezvolte metode
analitice sensibile și selective pentru separarea și determinarea cantitativă a
enantiomerilor β-blocantelor, atât în preparatele farmaceutice cât și în probele
biologice reale.
Proiectarea și dezvoltarea de medii chirale capabile de separare chirală efectivă
și enantiodiscriminare, sunt punctele cheie ale tehnicilor chirale. O clasă de materiale
inteligente cu selectivitate pre-determinată de separare analitică, este reprezentată de
polimerii moleculari imprimați (PMI). Imprimarea moleculară este o tehnică în care
situsurile de recunoaștere enantiospecifice sunt formate într-o matrice de polimer în
prezența unei molecule-șablon.
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Într-o primă etapă de prearanjare, molecula șablon interacționează cu unul sau
mai multe tipuri de elemente funcționale (monomeri), interacțiuni ce vor fi păstrate pe
toată durata polimerizării, ceea ce va duce la o matrice care va include moleculele
șablon. După polimerizare și îndepărtarea șablonului, spațiul din rețeaua polimerică
ocupat inițial de către moleculele șablon, rămâne sub formă de cavități, situsuri de
recunoaștere specifică, complementare moleculei model în ceea ce privește
dimensiunea, forma și poziționarea grupărilor funcționale. Separarea enantiomerilor
se va obține prin difuzia și legarea enantiomerului șablon de situsurile de recunoaștere
chirală în timpul analizei.
Molecula șablon poate, în principiu, să fie orice substanță, de la molecule mici,
cum ar fi substanțe medicamentoase, aminoacizi, hormoni steroizi, sau ioni metalici la
molecule mai mari, cum ar fi peptide sau proteine. Moleculele mari și ansamblurile
moleculare, cum ar fi celulele și virusurile, pot fi, de asemenea, imprimate. Cu toate
acestea, dificultatea de a realiza polimeri imprimați în general crește odată cu mărimea
moleculei cheie alese, molecula-șablon putând fi prinsă definitiv în matricea polimerică
în cazul moleculelor mari. Procesul de re-legare, care se bazează pe difuzia moleculelor
șablon în situsurile de recunoaștere, va fi, de asemenea, împiedicată de acest efect de
mărime.
Această teză a cuprins mai multe obiective legate între ele. Toate obiectivele au
avut drept scop de a găsi noi metode de enantioseparare și determinare a raportului
enantiomeric al β-blocantelor. Primul obiectiv a fost de a dezvolta o metodă
sistematică de optimizare a preparării polimerilor moleculari imprimați, adaptată
separării chirale a β-blocantelor. Acest studiu a explorat influența celor mai importanți
factori de polimerizare asupra morfologiei și eficienței chirale a PMI. Influența naturii
componentelor amestecului de polimerizare și raporturile molare dintre acestea a fost
studiată. S-au testat de asemenea și diferite tipuri de inițiere a procesului de
polimerizare (de exemplu, temperatură, UV).
Al doilea obiectiv al acestei lucrări a fost de a identifica și de a stabili o nouă
abordare privind punerea în aplicare a polimerilor proiectați în CEC, în crearea de noi
senzori electrochimici chirali bazați pe PMI. Primul pas a constat în alegerea
electrolitului potrivit ce trebuie adăugat în solventul neapos din amestecul de
polimerizare pentru a conduce curentul electric. Grosimea filmului de PMI
electrogenerat pe suprafața electrodului de lucru a fost apoi optimizată. Alți parametri
explorați au fost soluția de preconcentrare și electrolitul în care analiza
voltamperometrică puls diferențială fost efectuată. Obiectivul a fost de a realiza un
senzor electrochimic care poate preconcentra selectiv enantiomerii β-blocantelor și de
a obține o imagine despre mecanismul implicat în discriminarea chirală. În ultima
parte a acestei lucrări, a fost dezvoltată o nouă metodă de determinare a compoziției
enantiomerice a propranololului, bazată pe utilizarea tehnicii UV combinate cu analiza
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parțială a celor mai mici pătrate a datelor spectrale ale complecșilor de incluziune
oaspete-gazdă dintre ciclodextrine și moleculele oaspete (β-blocante).

2. Optimizarea și evaluarea coloanelor capilare modificate cu
PMI pentru enantiosepararea unor β-blocante
În studiul de față, atenția s-a concentrat asupra variabilelor care afectează
morfologia și factorul de separare ale PMI, în scopul de a implementa PMI optimizați,
ca faze staționare-monolit chirale în electrocromatografia capilară (CEC) pentru a
separa cu succes enantiomerii de atenolol (ATNL). Analiza morfologică a inclus analiza
prin microscopie electronică de baleiaj a polimerilor-bloc obținuți. Pentru coloanele cu
PMI obținuți in situ, s-a folosit un design experimental pentru a selecta cele mai bune
componente ale amestecului de polimerizare și raporturile dintre acestea. Pentru o
mai bună alegere a proporțiilor dintre componentele amestecului de polimerizare,
mecanismele care stau la baza interacțiunilor dintre PMI și molecula-șablon (PRNL) au
fost studiate folosind tehnici spectrale (ATR-FT-IR).
In acest studiu a fost raportată sinteza de faze staționare fixate în interiorul
capilarelor de silice-topită având diametru interior de 50 și respectiv 100 µm. PMI sub
formă de monoliți au fost sintetizați in situ prin introducerea în capilară a unui
amestec de prepolimerizare, urmată de o inițiere termică sau UV. Ca și moleculășablon a fost folosit R(+) sau S(-)-atenolol iar coloanele capilare cu PMI realizate au
fost evaluate prin CEC în medii apoase și neapoase.
Combinația dintre design experimental/metodă de analiză multivariată și o
tehnică cu mare putere de analiză a fost utilizată în screening-ul și evaluarea
polimerilor moleculari imprimați. Pentru a optimiza amestecul de polimerizare,
metoda design-ului proiectat de experimente a fost utilizată pentru a obține un model
matematic care descrie toți parametrii importanți. Experimentarea se face în
conformitate cu o planificare de experimente prin varierea a șase factori în funcție de
un design cu două nivele redus cu rezoluție VI.
Rezultatul acestei evaluări a fost exprimat în termen de rezoluție dintre cei doi
enantiomeri. Mai multe concluzii importante pot fi trase din acest studiu. In toate
experimentele în care s-a utilizat un solvent protic (metanol, izopropanol), nu s-a
observat nici o separare. Acest lucru a fost, de fapt, în conformitate cu așteptările,
având în vedere că acești solvenți interacționează competitiv prin legături de hidrogen
cu monomerul, împiedicând interacțiunile moleculă șablon-monomer. Surprinzător
însă, rezultate bune au fost obținute cu ajutorul n-butanolului ca și porogen: pentru
PMI 1N16 - Rs de 1,64 iar pentru PMI 13N14 un Rs de 2.05. Interesant este că
acetonitrilul a dat doar un polimer cu proprietăți de recunoaștere chirală (MIP15N13), deși este recunoscut a fi un bun porogen pentru imprimarea moleculară.
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S-a demonstrat în mod clar că potențialul inerent al PMI de recunoaștere
selectivă a unui anumit analit este puternic influențat de condițiile de polimerizare,
natura agentului de reticulare, concentrația de monomer precum și de temperatura de
polimerizare. Avantajele PMI în enantiosepararea analiților fac din aceștia materiale
ideale ce se pot utiliza ca faze staționare în electrocromatografia capilară. Cu toate
acestea, rămâne de surmontat anumite limitări, cum ar fi eterogenitatea situsurilor de
legare și transferul de masă lent ce duce la lățirea picurilor și la efectul de alungire.

3. Abordări alternative în sinteza și analiza PMI
In al doilea studiu filmele subțiri obținute prin electropolimerizarea
metacrilatului în prezența enantiomerului R (+) al atenololului și propanololului ca
molecule model, au fost evaluate sub formă de senzori electrochimici bazați pe MIP
pentru analiza chirală a mai multor β-blocante reprezentative. Electropolimerizarea a
determinat formarea unor filme polimerice ultra subțiri pe suprafața electrodică. Deși
acidul metacrilic și triacrilatul pentaeritrol generează polimeri nonconductivi,
răspunsul voltametric al electrozilor modificați a depins în mare măsură de
dimensiunea porilor și de gradul de porozitate al filmului. Aceste caracteristici pot fi
controlate prin modularea tipului și cantității de solvent utilizată. Agent porogen,
acetonitrilul generează suprafețe mezoporoase, în timp ce solvenți mai puțini polari,
de tipul cloroformului și diclormetanului generează polimeri moleculari imprimați, cu
un grad crescut de microporozitate. În acest caz, acetonitrilul a fost selectat ca agent
porogen în vederea generării suprafeței polimerice chirale, iar filmele foarte subțiri, cu
un înalt grad de porozitate nu au alterat ulterioarele procese electrochimice datorită
proprietăților izolante.
Realizarea senzorului electrochimic pentru detecția chirală a β-blocantelor a
fost realizat în patru etape distincte: a) electrogenerarea stratului de PMI; b)
condiționarea suprafeței de PMI; c) preconcentrarea probei; d) analiza voltametrică
puls-diferențială finală. O analiză ulterioară implică reînoirea suprafeței de pastă de
carbon prin polizare și electrogenerarea unui nou strat de PMI.
Cel mai interesant caz a fost acela în care condiționarea suprafeței de PMI a fost
realizată prin alternarea între un mediu neapos și apos la pH 7. În acest caz au fost
observate trei picuri caracteristice oxidării ATNL la +0,93 V, +1,18V and +1,38 V (vs.
Ag/AgCl). Cel mai mare pic de oxidare este înregistrat doar în cazul R(+)-ATNL, care
este și moleculă model. În consecință această metodologie de condiționare a
electrodului și preconcentrare a probei a fost selectată pentru experimentele
ulterioare.
În afara interacțiunilor enantiospecifice dintre molecula model și cavitățile
complementare ale PMI, pot să apară și alte legături nonspecifice, în acest caz semnalul
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electrochimic înregistrat conținând contribuția medie a ambelor tipuri de interacțiuni.
Din acest motiv, în cazul voltamogramelor normalizate obținute pe R(+)-ATNL-PMI
după preconcentrarea moleculei model, a fost observată apariția a două tipuri diferite
de picuri de oxidare: un pic dublu, bine separat (la +0,93V și la +1,18V vs. Ag/AgCl)
corespunzător oxidării grupării hidroxil direct legate pe centrul chiral pentru
moleculele adsorbite nespecific în PMI și un pic de oxidare enantiospecific (la +1.38V
vs. Ag/AgCl) corespunzând doar moleculei model. Astfel, ultimul pic de oxidare asigură
enantioselectivitatea senzorului electrochimic chiral față de R(+)-ATNL.
De obicei, obiectivul în design-ul senzorilor electrochimici chirali cu polimeri
imprimați cu unul din enantiomeri este reprezentat de discriminarea selectivă a
enantiomerului țintă în prezența antipodului și, ideal, în prezența oricăror interferenți
cu structură similară, chirali sau nechirali. Compușii cu o similaritate structurală sunt
considerați a fi molecule reprezentative ale clasei de β-blocante, necesitând o atenție
particulară în evaluarea enantioselectivității senzorului. Datorită prezenței de situri de
interacțiune specifice și nespecifice în structura filmului de PMI electrogenerat, este
foarte probabil ca enantiomerii altor β-blocante (lanțul lateral alchilic care conține
atomul de carbon optic activ este identic) să interacționeze cu cel puțin unul, dacă nu
cu ambele situri de interacțiune, interferând semnalul electrochimic înregistrat.
Surprinzător, același PMI având molecula model R(+)-ATNL a fost capabil să
diferențieze enentiomerii a patru β-blocante disponibile (PRNL, oxprenolol, alprenolol,
ATNL). Conform datelor din literatură, până în acest moment nu a fost raportat un
senzor electrochimic chiral pentru care enantiomerii analogilor structurali să nu fie
considerați interferenți, ci analiți și în care același senzor să prezinte selectivitate
absolută față de antipozii R ai β-blocantelor studiate.

4. Calibrarea multivariată și modelarea spectrelor UV-VIS ale
complecșilor
de
incluziune
gazdă-oaspete
pentru
determinarea raportului enantiomeric al propanololului
În acest studiu regresia PLS a fost aplicată datelor de absorbție spectrală UV a
complecșilor de incluziune dintre ciclodextrine și moleculele gazdă (β-blocante)
pentru a determina compoziția enantiomerică a beta antagoniștilor.
Pentru construirea modelului de regresie și a validării încrucișate, seturile de
calibrare conținând diferite proporții enantiomerice de propanolol la o concentrație
molară totală (0,147mM) și o concentrație fixă a selectorului chiral (7,51mM β–
ciclodextrină) în tampon formiat 100 mM (pH=3) au fost injectate hidrodinamic printro capilară de silice topită (lungime totală 32.5 cm, i.d. 50µm) în detectorul DAD al unui
sistem de electroforeză capilară Agilent G1600. Testarea modelului chemometric
optimizat s-a realizat prin analizarea de probe simulate, apoase de propanolol racemic.
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Regresia PLS a fost aplicată pe întregul set de date de absorbanță spectrală
utilizând validarea încrucișată pe întregul set de date de calibrare. PLS a fost utilizată
pentru dezvoltarea unui model matematic semiempiric care corelează datele spectrale
de la mai multe lungimi de undă cu compoziția enantiomerică, exprimată sub formă de
fracție molară de (R)-(+)-propranolol (xR). Procesul a implicat două etape: (a) modelul
prezice xR din setul de date de calibrare (probe care au o compoziție enantiomerică
cunoscută) și (b) validarea externă a modelului, în care un al doilea set independent de
probe (set de validare, cu o compoziție enantiomerică cunoscută) a fost analizat pe
același domeniu de lungimi de undă, în aceleași condiții. Compoziția enantiomerică
prezisă a fost comparată cu valorile de referință cunoscute.
Modelarea PLS a generat un model monocomponent, care, conform unei
validări încrucișate a determinat o variație R2Y = 0,939 și o excelentă variație Y prezisă
conform validării încrucișate interne de Q2intY = 1. Valoarea foarte mare a Q2extY=
0,9997, valoarea redusă a erorii medie pătratică a predicției (RMSEP = 0.009080) și
corelația bună (y=1,036x-0,01162, R2=0,9997) între valorile reale și prezise ale
valorilor fracțiilor molare ale R-(+)-propranolol din setul de validare dovedesc înalta
valoare analitică a modelului obținut.
Pentru confirmarea rezultatelor obținute pe probe reale a fost utilizată
separarea chirală prin cromatografie de lichide de înaltă performanță.

5. Concluzii
În această teză au fost dezvoltate noi metode de separare și cuantificare ale
enantiomerilor a două β-blocante (PRNL și ATNL), utilizând polimeri moleculari
imprimați sub formă de fază staționară chirală în CEC, element de recunoaștere chirală
în electrochimie dar și utilizând mici modificări în spectrele UV-VIS în analiza PLS.
A fost demonstrat, de asemenea, faptul că proprietățile PMI legate de
recunoașterea selectivă a unui anumit analit sunt puternic influențate de condițiile de
polimerizare, natura agentului de reticulare, concentrația monomerului și de
temperatura de polimerizare. Pentru o mai bună selecție a proporțiilor componentelor
din amestecul de polimerizare, mecanismul care stă la baza interacțiunilor dintre PMI
și molecula model a fost analizat prin tehnici de detecție spectrală ATR-FT-IR.
În vederea optimizării amestecului de polimerizare, metoda de design
experimental a fost utilizată pentru generarea unui model matematic, care să descrie
influența tuturor parametrilor. Alegerea compoziției amestecului influențează atât
morfologia cât și legarea (specifică și nonspecifică) moleculei model (ATNL) a
materialelor studiate. O separare netă a fost realizată prin utilizarea amestecurilor de
polimerizare 1N16, 13N14 și 15N3.
In al doilea studiu un senzor modifcat cu PMI pentru discriminarea
enantiomerilor a patru β-blocante a fost realizat. După caracterizarea instrumentală a
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filmului polimeric (SEM, spectroscopie ATR-FT-IR, spectroscopie de impedanță
electrochimică, voltametrie ciclică) enantioselectivitatea a fost evaluată față de
enantiomerii a patru β-blocante. Electrodul dezvoltat este primul senzor electrochimic
chiral capabil să demonstreze selectivitatea absolută față de patru β-blocante
reprezentative, cu perspective în determinarea simplă, selectivă și rapidă a rației
enantiomerice și a concentrației totale.
Informațiile prezentate în al treilea studiu au demonstrat că interacțiunile
diastereomerice între formele enantiomerice ale propanololului cu β-ciclodextrinele
determină modificări în spectrul UV. Compoziția chirală a propanololului a fost
determinată prin analiza modificărilor spectrale. Acest studiu a demonstrat că spectrul
de absorbție UV al complexului de incluziune propranolol–β-ciclodextrină variază în
anumite regiuni de discriminare enantiomerică în funcție de compoziția enantiomerică
a propanololului, în condițiile în care concentrațiile de propanolol și ciclodextrină sunt
menținute constante. Corelațiile datelor spectrale UV în aceste regiuni de discriminare
enantiomerică, cu o compoziție enantiomerică a probelor generată de regresia PLS1 au
determinat modele de regresie cu o bună capacitate de predicție pentru seturi
independente de date de validare.

