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1. Bevezetés, Irodalmi háttér 

 

 

A folyadékkromatográfia az elmúlt évtizedben forradalmi változáson ment keresztül. Az új 

állófázisok, új morfológiájú töltetek megjelenése mellett a készüléktechnológia is fejlődött. A 

nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) mellett az ultra – nagyhatékonyságú 

folyadékkromatográfia (UHPLC) is egyre elterjedtebb lett. 

Dolgozatomban elméleti és gyakorlati szempontok alapján hasonlítom össze az új és a 

hagyományos folyadékkromatográfiás módszereket. Példákat mutatok be mindkét módszerre 

és bizonyítom, hogy a két megközelítéssel hogyan lehet a leghatékonyabb elválasztást elérni. 

Az állófázisok kinetikai hatékonyságának összevetése korábban a félempirikus van 

Deemter [1] vagy a dimenziómentes elméleti tányérmagasság (h) – redukált áramlási sebesség 

(ν) görbék segítségével történt. Ezek a görbék azonban nem alkalmasak különböző 

morfológiájú töltetek összehasonlítására, illetve nem veszik figyelembe, hogy az adott 

állófázis a kívánt elméleti tányérszámot mekkora nyomásesés mellett éri el, vagy mennyi idő 

alatt teljesíti azt. A fent említett hátrányokat a Desmet által bevezetett, ún. kinetikus görbe 

elmélet küszöböli ki [2], aminek segítségével meghatározható például az adott elméleti 

tányérszám eléréséhez szükséges minimális elemzési idő, kolonnahoszz. Ezen módszer 

segítségével munkám során összehasonlítottam a különböző morfológiájú tölteteket. 

A nagyhatékonyságú és ultra-nagyhatékonyságú töltetek összevetésének gyakorlati alapja 

az állófázisok térfogati terhelhetősége volt. A ma alkalmazott kromatográfiás technikák 

néhány kivételtől (preparatív kromatográfia, nyomelem analízis egyes esetei stb.) eltekintve 

lineáris kromatográfiás módszerek közé tartoznak. Ez azt jelenti, hogy a kolonnára adagolt 

minta koncentrációjával egyenes arányban nő az állófázison adszorbeált anyagmennyiség. 

Azonban vannak olyan esetek (biokémiai, klinikai elemzések stb.), amikor az elemzési cél 

elérése érdekében (pl.: megfelelő kimutatási és mennyiségi meghatározási határ) meg kell 

növelni az injektált térfogatot vagy a minta koncentrációját, ilyenkor előfordulhat, hogy 

kilépünk a lineáris tartományból. 

A megnövelt injektált térfogat, anyagmennyiség csúcstorzulást, hatékonyság, felbontás 

romlást okozhat [3, 4]. Ez a hatékonyság romlás az elméleti tányérszám 10%-os csökkenéséig 

fogadható el a gyakorlatban. Ahhoz, hogy ez betartható legyen, nagytérfogatú injektálás 

esetén a komponenseket a kolonna elején fókuszálni kell. Ennek egyik legegyszerűbb módja 

olyan mintaoldószer alkalmazása, amely eluenserőssége kisebb, mint az alkalmazott 

mozgófázis eluenserőssége [5]. Ez fordított fázisú folyadékkromatográfiás mérések során akár 

víz is lehet [6], azonban a nem megfelelő oldószer csúcstorzulást, mintakiválást, 

keresztszennyezést is okozhat, így ez a módszer nem alkalmazható minden esetben.  

További lehetőség a kolonna eleji csúcsfókuszálásra az, ha a minta után közvetlenül egy 

vízdugót juttatunk az oszlopra. Ennek egyik módja, ha a vízdugót injektálunk a minta után. A 

másik lehetőség olyan pulzus gradiens alkalmazása, ahol a B mozgófázis víz.  



 

[7] A. P. Schellinger, P. W. Carr; J Chromatogr A 1109, (2006), 253-266 

             

 

 

A harmadik lehetőség a csúcsok kolonna eleji fókuszálására a gradiens elúció, ami 

általában akkor kerül előtérbe, ha különböző polaritású vegyületeket kell elválasztanunk. 

Shellinger rámutatott arra, hogy gradiens elúcióval akkor is rövidebb elemzési időt, 

keskenyebb csúcsokat és nagyobb hatékonyságot lehet elérni, amikor az elválasztás 

izokratikus módon is megoldható lenne [7]. Ez a hatás annak köszönhető, hogy az oldószer 

összetétele a gradiens elúció során folyamatosan változik és az adott komponensdugó előtt a 

mozgófázis eluenserőssége gyengébb, utána erősebb, ami összenyomja a csúcsokat. 

Munkám során célom volt a ma alkalmazott, különböző morfológiájú töltetek elméleti 

összehasonlítása, melynek alapját a kinetikus görbék képezték. Az összehasonlítás elméleti 

jellegét, azért kívánom hangsúlyozni, mert a kinetikus görbéket az adott állófázis esetén 

megengedhető legnagyobb nyomásesésre számoltam, ahol a kromatográfusok a töltet 

élettartamának növelése, állagának megőrzése érdekében nem gyakran dolgoznak. 

További célom volt a nagyhatékonyságú és ultra-nagyhatékonyságú töltetek gyakorlati 

szempontból történő összehasonlítása. Ehhez a töltetek térfogati terhelhetőségét vizsgáltam 

meg, amihez olyan példákat választottam, melyeknek gyakorlati jelentősége van. 

Első gyakorlati példámnál célkitűzésem volt egy szerin enantiomerek közvetett 

elválasztására alkalmas nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás módszer fejlesztése.  

Az általam vizsgált D-szerin az agy különböző részein igen eltérő és nagyon kis (nmol/g 

szövet) mennyiségben fordul elő, ami a vizsgált egyed korával változik. Ennek megfelelően 

célom volt egy szelektív, meglehetősen alacsony kimutatási határral rendelkező 

nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás módszer kidolgozása. A fejlesztés során nagy 

hangsúlyt fektettem a megnövelt injektált térfogat hatékonyságra és kimutatási határra 

gyakorolt hatásának vizsgálatára. 

Doktori munkám további célja volt a módszerátvitel lehetőségének tanulmányozása 

nagyhatékonyságú rendszerről ultra – nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás rendszerre. 

Ennek vizsgálatához egy új generációs antiepileptikum, a levetiracetam vérszérumból 

történő meghatározására alkalmas nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás módszert 

dolgoztam ki, amit ultra – nagyhatékonyságú készülékre vittem át.  

Az ultra – nagyhatékonyságú oszlopok paramétereinek köszönhetően sokkal kisebb a 

térfogati és tömeg terhelhetőségük, mint a hagyományos nagyhatékonyságú oszlopoké. A 

megfelelő kimutatási (LOD) és mennyiségi meghatározási határ (LOQ) elérése érdekében 

növelni kell az injektált térfogatot, ami az oszlop hatékonyságát ronthatja. A 

kromatográfusnak kompromisszumot kell kötnie, meg kell határozni mekkora az a 

hatékonyságvesztés, ami még elfogadható mindamellett, hogy az injektált térfogat 

megnövelése megfelelő kimutatási határt biztosít. Az ultra – nagyhatékonyságú töltetek 

vizsgálata során is célom volt a nagytérfogatú injektálás lehetőségének vizsgálata.  

A kutatómunkám során vizsgált vérszérum minták összetétele betegenként változó, ezért 

további célkitűzésem volt egy olyan minta-előkészítési módszer kidolgozása és optimálása, 

amely növeli a folyadékkromatográfiás módszer szelektivitását. 

Dolgozatom utolsó példájában az ultra – nagyhatékonyságú héjszerkezetű töltetek térfogati 

terhelhetőségét vizsgálom meg. A nagytérfogatú adagolás lehetővé teszi a kimutatási határ 

csökkentését, mindamellett, hogy rontja az oszlop hatékonyságát. A hatékonyság romlás 

különösen a kis kolonnák (rövid, kis átmérőjű) és héjszerkezetű töltetek alkalmazásánál 

jelentős, ezért munkám során a héjszerkezetű oszlopok térfogati terhelhetőségét vizsgáltam 

meg izokratikus, pulzus gradiens és gradiens elúció során.  

 

 

 

 



             

 

 

 

 

2. Kísérleti módszerek 

 

A kísérleti munka során alkalmazott oldószerek, vegyszerek nagy tisztaságúak, általában 

HPLC minőségűek voltak. A méréseket Merck Hitachi LaChrom HPLC-n, valamint Waters 

Acquity UPLC és Perkin Elmer Flexar FX-15 UHPLC rendszerekkel végeztem.  

Munkám során a nagyhatékonyságú és ultra-nagyhatékonyságú töltetek elméleti és 

gyakorlati alkalmazhatóságát vizsgáltam meg.  

A különböző morfológiájú töltetek összehasonlításánál a kinetikus görbe elméletet 

alkalmaztam. Ehhez először különböző lineáris áramlási sebességeknél kimértem a H-u 

görbét (van Deemter egyenlet) majd a 1. és 2. egyenletek segítségével kiszámoltam a 

megfelelő kinetikus görbéket. 
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ahol N az elméleti tányérszám, ΔP az oszlopon megengedhető maximális nyomásesés, Kv0 

a kolonna permeabilitása, η a dinamikai viszkozitás, u a lineáris áramlási sebesség, H elméleti 

tányér magasság, t0 a holtidő.  

 

A gyakorlati alkalmazhatóság vizsgálatát egy szerin enantiomerek patkányagyból történő 

meghatározására alkalmas nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás módszer 

kidolgozásával kezdtem. Az aminosav enantiomereket orto-ftáldialdehid – N-terc-

butiloxikarbonil-L-ciszteinnel (OPA-Boc-L-cys) történő származékképzés után közvetett 

módon határoztam meg. A munka az EGIS gyógyszergyárral együttműködésben készült, a 

biológia minták előkészítése a gyógyszergyárban történt. A módszerfejlesztés során két célom 

volt i) megfelelő kimutatási (LOD) és mennyiségi meghatározási határ (LOQ) elérése, ii) a 

minta pH-jának a származékképzési reakcióra gyakorolt hatásának vizsgálata. A megfelelő 

LOD, LOQ eléréséhez nagytérfogatú injektálást alkalmaztam, a minta pH-ját NaOH oldat 

adagolásával állítottam be. 

A nagytérfogatú injektálás lehetőségét ultra-nagyhatékonyságú rendszerben levetiracetam 

(antiepileptikum) vérszérumból történő meghatározására alkalmas UHPLC módszer példáján 

mutatom be. A fejlesztés az Országos Idegtudományi Intézettel együttműködésben készült. A 

munka során epilepsziában szenvedő betegek levetiracetam terápiás vérszint monitorozására 

(TDM) alkalmas folyadékkromatográfiás módszert dolgoztam ki, amit sikeresen 

transzferáltam UHPLC rendszerre. A módszer transzferálásához első lépésben egy olyan 

ultra-nagyhatékonyságú töltet kiválasztása szükséges, amely fizikai-kémiai tulajdonságai 

nagymértékben hasonlítanak az alkalmazott nagyhatékonyságú töltet tulajdonságaihoz. Ezt 

követően az alkalmazott kromatográfiás paramétereket kell átszámolni a töltet dimenziójának 

megfelelően: izokratikus esetben a térfogat áramlási sebességet (3. egyenlet) és az injektált 

térfogatot (4. egyenlet). 
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ahol d2 és d1 az UHPLC-s illetve HPLC-s oszlop átmérője, F1 és F2 pedig a HPLC-s és 

UHPLC-s térfogat áramlási sebesség  
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ahol r2 és L2 az UHPLC-s, míg az r1 és L1 a HPLC-s oszlop sugara és hossza, V1 és V2 a 

HPLC-s és UHPLC-s oszlopra injektálható térfogat.  

 

A módszert részlegesen validáltam. Emellett a minta-előkészítési módszert is optimáltam. 

A torzítatlanság, időigényesség, reprodukálhatóság szempontjából megvizsgáltam a 

különböző minta-előkészítési módszereket úgy, mint folyadék-folyadék extrakciót, a szilárd 

fázisú extrakciót, valamint a fehérje kicsapást szerves oldószerrel. A lehető legkisebb LOD, 

LOQ elérése érdekében nagytérfogatú injektálást alkalmaztam. Ebben az esetben az elméleti 

tányérszám csökkenés meghaladta a gyakorlatban elfogadható 10 %-os hatékonyság romlást, 

kiléptünk a lineáris kromatográfiás tartományból.  

A kísérleti munkám következő részében, ezért arra kerestem választ, hogy hogyan 

növelhető az injektált térfogat ultra-nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás mérések során 

a 10%-os szabály betartásával. Ehhez kereskedelmi forgalomban kapható héjszerkezetű, 2,6 

µm szemcseátmérőjű Kinetex C18 (150-4,6 mm, 100-4,6 mm, 50-4,6 mm) töltetek térfogati 

terhelhetőségét vizsgáltam meg izokratikus, pulzus gradiens (1. ábra) és gradiens elúció során. 

Izokratikus elválasztásnál az oldószer megfelelő megválasztásával (azonos eluenserősségű 

oldószer, mint a mozgófázis eluenserőssége), hatékonyságvesztés nélkül elérhető legnagyobb 

injektált térfogatot határoztam meg.  

Pulzus gradiens (1. ábra) esetén vizsgáltam a pulzus idő, valamint az injektált térfogat 

hatását az állófázis kinetikai hatékonyságára. 

   

 
1. ábra: Pulzus gradiens. 

 

Utolsó lépésként a gradiens elúció fókuszáló hatását vizsgáltam meg. A három módszer 

közül a gradiens elúció alkalmazásával sikerült maximalizálni (a készülék által biztosított 

legnagyobb adagolható térfogatot adagolva) az injektált térfogatot hatékonyságvesztés nélkül. 

Ezen módszer segítségével gyümölcslevek aminosav enantiomer tartalmát határoztam meg 

Marfey származékképzővel történő származékképzés után közvetett módon. 

 



 

             

 

 

 

3. Eredmények 

 

A különböző morfológiájú töltetek elméleti összehasonlítása során a következő 

eredményeket kaptam:  

Az általam vizsgált oszlopok N – t0/N
2
 kinetikus görbéi alapján elmondható, hogy 2,6 és 

1,7 µm szemcseátmérőjű héjszerkezetű oszlopok közül a kisebb szemcseátmérőjű töltet 

alacsonyabb t0/N
2
 értéket adott. 

Összehasonlítva a teljesen porózus Acquity BEH C18 oszlop teljesítményét a különböző 

hőmérsékleteken (30 és 85°C) megállapítható, hogy a hőmérséklet növelésével csökkenthető 

az adott hatékonyság eléréséhez szükséges elemzési idő. 

A 3 µm alatti szemcseátmérőjű héjszerkezetű töltetek: az 1,7 µm és 1,5 µm 

szemcseátmérőjű teljesen porózus állófázisok hasonló elválasztási sebességet biztosítottak a 

vizsgált tartományban.     

Az N – L görbék alapján megállapítható, hogy az általam vizsgált állófázisok közül a 2 µm 

szemcseátmérő alatti, héjszerkezetű Kinetex oszlop adta a leghatékonyabb elválasztást 

(N=20 000), míg a Chromolith Flash oszlop bizonyult a legkevésbé hatékonynak (N=5000).  

Polipeptid vizsgálata esetén a héjszerkezetű töltetek gyorsabb elválasztást biztosítanak, 

mint a 2 µm szemcseátmérő alatti, teljesen porózus töltet. A héj vastagságát csökkentve az 

elméleti tányérszámra eső elemzési idő is csökken.  

 

Munkám során nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás módszert fejlesztettem szerin 

enantiomerek patkányagyból történő meghatározására.  

Elsőként vizsgáltam szerin enantiomerek OPA – Boc-L-cys származékképzővel keletkező 

disztereomerjeinek stabilitását, megállapítottam, hogy a L-enantiomerből képződő származék 

kevésbé stabil (felezési idő: 64 perc), mint a D-enantiomerből képződő származék (felezési 

idő 91 perc). 

Kísérleteimmel bizonyítottam, hogy a minta pH-jának szignifikáns hatása van a 

származékképzési reakcióra és ennek megfelelően optimáltam a minta pH-ját (pH=11). 

A megfelelő kimutatási és mennyiségi meghatározási határ elérése érdekében 

nagytérfogatú injektálást alkalmaztam. Az oldószer megfelelő megválasztásával az injektált 

térfogat 200 µl-re volt növelhető a 10%-os szabály betartása mellett és ezzel nmol/l 

koncentráció tartományba eső LOD és LOQ volt elérhető.  

 

Munkám során nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás módszert fejlesztettem 

levetiracetam vérszérumból történő meghatározására. A HPLC-s módszert sikeresen átvittem 

UHPLC rendszerre.  

Ultra-nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás elválasztás során nagytérfogatú 

injektálást alkalmazva (20 µl) átléptem a lineáris kromatográfia határát, ezzel bizonyítva, 

hogy nem lineáris tartományban is lehet analitikai feladatot megoldani. 

Az általam fejlesztett UPLC-PDA módszert összevetve az irodalomban található UPLC-

MS-MS módszerrel [8], elmondható hogy a nagyobb injektált térfogatnak és a minta-
előkészítés során alkalmazott kisebb hígulásnak köszönhetően az általam fejlesztett módszer 

érzékenyebb, tizenötször kisebb kimutatási határral bír, mint az UPLC-MS-MS módszer [8].  

Az Országos Idegtudományi Intézetben eddig a vérszérum mintákat előre töltött Extrelut 

oszlop segítségével történő folyadék-folyadék extrakciós eljárással készítették elő. 

Mérésekkel bizonyítottam, hogy ez a minta-előkészítési módszer nem alkalmas levetiracetam 

meghatározására vérszérumból, ezért a minta-előkészítési módszert is optimáltam.

 



 

             

 

 

 

Együttműködésünk eredményeként az általam javasolt metanolos fehérjekicsapásos minta-

előkészítést, valamint HPLC-s módszert alkalmazzák betegek terápiás monitorozására. 

Az eredmények alapján elmondható, hogy az általam fejlesztett HPLC-s és UPLC-s 

módszer alkalmas a betegek véréből történő terápiás monitorozására.  

 

Méréseimmel bizonyítottam, hogy a héjszerkezetű töltetek (Kinetex C18) térfogati 

terhelhetősége izokratikus körülmények között kicsi. Pulzus gradienst alkalmazva ez a 

terhelhetőség kismértékben növelhető, de ebben az esetben sem adagolható a készülék által 

biztosított maximális injektálási térfogat (Flexar UHPLC rendszer esetén 50 µl). Kihasználva 

a gradiens elúció nyújtotta csúcsösszetartó hatást az injektált térfogat tízszeresére volt 

növelhető anélkül, hogy a kolonna hatékonysága csökkent volna, ennek köszönhetően 

gyümölcslevekből aminosav enantiomereket nmol/l kimutatási határral sikerült 

meghatároznom.  

Munkám során bizonyítottam, hogy a pulzus gradiensnél a pulzus idejének szignifikáns 

hatása van a látszólagos elméleti tányérszámra. Növelve a pulzus idejét növekvő 

hatékonyságot sikerült elérni mindhárom (50, 100, 150 mm) oszlophossz esetén, növelve az 

oszlop hosszát a hatékonyság növelő hatás ugyan csökkent, de minden esetben szignifikáns 

volt. 

A pulzus gradiens vizsgálatánál, az 50 mm-es oszlopnál az időben korábban eluálódó 

csúcsra nagyobb, míg a másik két oszlop esetén kisebb látszólagos elméleti tányérszámot 

kaptam. 

 

4. Tézisek 

 

1. A kinetikus görbék módszerével (N – t0/N
2
) bizonyítottam, hogy a 2,6 µm és 1,7 µm 

szemcseméretű héjszerkezetű töltetek közül, a kisebb szemcseátmérőjű héjszerkezetű 

állófázis gyorsabb elválasztást biztosít: alacsonyabb t0/N
2
 értéket ad a gyakorlatban 

alkalmazott 5 – 20 000 elméleti tányérszám tartományban, mint a 2,6 µm alatti 

szemcseátmérőjű héjszerkezetű oszlop. Kísérletileg igazoltam, hogy az általam 

vizsgált, kereskedelmi forgalomban kapható 5 cm hosszúságú, kis átmérőjű, 

különböző morfológiájú töltetek közül (2,6 és 1,7 µm héjszerkezetű, 1,7 µm-es 

teljesen porózus, monolit) a leghatékonyabb a 2 µm alatti szemcseátmérőjű 

héjszerkezetű oszlop 20 000-es elméleti tányérszámmal, míg a legkevésbé hatékony a 

monolit oszlop (N=5000) [1, 5].  

 

2. Szerin enantiomerek meghatározásával származékképzést követően sokan 

foglalkoztak. Elsőként határoztam meg szerin enantiomerek ortoftáldialdehid – N-terc-

butiloxikarbonil-L-cisztein származékképzővel keletkező diasztereomereinek 

stabilitását és elsőként bizonyítottam, hogy a közeg pH-jának hatása van a keletkező 

disztereomerek mennyiségére [2].  

 

3. A nagytérfogatú adagolást sokan alkalmaztak különböző minták elemzésekor, de 

elsőként alkalmaztam nagytérfogatú injektálást szerin enantiomerek közvetett 

nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás meghatározására. A nagytérfogatú 

adagolásnak köszönhetően nmol/l koncentráció tartományba eső kimutatási és 

mennyiségi meghatározási határt értem el [2].    



 

             

 

 

 

 

4. Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás módszert fejlesztettem levetiracetam 

vérszérumból történő meghatározására, amit az Országos Idegtudományi Intézetben 

ma is alkalmaznak epilepsziában szenvedő betegek terápiás monitorozására. Több 

minta-előkészítési módszer paramétereit kimértem, s azt a következtetést vontam le, 

hogy az irodalomban használt szilárdfázisú extrakció helyett az egyszerű fehérje 

kicsapásos módszer, a nagytérfogatú adagolással együtt megfelelő kimutatást tesz 

lehetővé. A módszert sikeresen transzferáltam ultra-nagyhatékonyságú 

folyadékkromatográfiás rendszerre (UPLC). Az általam fejlesztett PDA detektálást 

alkalmazó UPLC módszer jobb kimutatási (LOD) és mennyiségi meghatározási 

határral (LOQ) rendelkezik, mint az irodalomban szereplő legalacsonyabb LOD, LOQ 

értékkel rendelkező LC-MS-MS módszer [3].  

 

 

5. A szakirodalomban elsőnek vetettem össze a folyadékkromatográfiában alkalmazható 

különböző nagytérfogatú injektálásokat (oldószer megfelelő megválasztása, pulzus 

gradiens, gradiens elúció) amelynek során megállapítottam, hogy összetett biológiai 

mintáknál is alkalmazhatóak. Megállapítottam továbbá, hogy a különböző módszerek 

közül megfelelően megválasztott gradiens profil alkalmazásával érhető el a 

legnagyobb térfogatú adagolás csúcsszélesedés nélkül [4].  

 

6. Először vizsgáltam a különböző hosszúságú (50, 100, 150 mm), héjszerkezetű Kinetex 

oszlopok (2,6 µm) térfogati terhelhetőségét. Kísérletileg bizonyítottam, hogy pulzus 

gradiens alkalmazásával nő a hatékonyság. Igazoltam, hogy a pulzusidőnek 

szignifikáns hatása van a látszólagos elméleti tányérszámra. Ez a hatás az oszlop 

hosszának növelésével csökken. Igazoltam, hogy gradiens elúciót alkalmazva az 

injektált térfogat tízszeresére növelhető hatékonyságvesztés nélkül [4].  

 

5. Alkalmazás, vagy alkalmazási lehetőség 

 

Az általam fejlesztett levetiracetam vérszérumból történő meghatározására alkalmas 

nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás módszert, valamint az általam optimált minta-

előkészítési módszert az Országos Idegtudományi Intézetben, epilepsziában szenvedő betegek 

terápiás vérszint monitorozására alkalmazzák.  
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