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1. Bevezetés 

1.1. A doktori dolgozat célja  

 

A peptidek és fehérjék vizsgálata egyre fontosabb szerepet tölt be az 

analitikai kémiában. A nagyteljesítményű műszeres analitikai módszerek - 

mint elektroforetikus, folyadékkromatográfiás és tömegspektrometriás 

technikák- fejlődése új utat nyitott a biológiai tudományok és biologikumok 

robbanásszerű fejlődésének. A biológiai rendszerek működésének 

megértéséhez, vagy egy fehérje alapú terápiás szer hatásosságának eléréséhez 

elengedhetetlen a szerkezet-funkció kapcsolat ismerete. Az analitikai kémia 

elsősorban a szerkezet megismerésében nyújt segítséget. A vizsgálandó 

minták az esetek többségében összetettek. A nagyszámú mátrixkomponenst 

tartalmazó minták egyszerűsítésére szerkezetvizsgálat előtt általában szükség 

van. Az extrakciós, gél alapú és folyadékkromatográfiás módszerek 

elválasztási kapacitásuktól és szelektivitásuktól függően nem csak a mátrix 

egyszerűsítésében nyújthatnak segítséget, hanem különböző dúsítási 

feladatokban is. A mintaelőkészítési és elválasztástechnikai módszerekkel 

egyszerűsített mátrixból a kis mennyiségben jelen lévő komponensek nagy 

érzékenységű, szerkezeti információt is szolgáltató tömegspektrometriás 

detektálással határozhatók meg a legmegbízhatóbban. A tömegspektrometriás 

detektálással kapcsolt folyadékkromatográfia több dimenziós elválasztási 

módszerként is értelmezhető, amelyben a dimenziók felbontóképessége 

alapvető fontosságú. Az utóbbi időben a műszerezettség nagy fejlődésen 

ment keresztül. Elválasztástechnikai oldalról megjelentek az ultranagy 

hatékonyságot biztosító folyadékkromatográfiás rendszerek, melyeket ma 

már rutinszerűen kapcsolnak nagy felbontású és érzékeny 

tömegspektrométerekkel. A műszerrendszer vezérlését, az adatok 

feldolgozását és a peptidek, polipeptidek szerkezetvizsgálatát hatékony 
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szoftverek segítik. A fehérjék analízisére intakt, vagy peptidekre hasított, - 

emésztmény - formában kerülhet sor. A kromatográfiás módszerek 

robusztusságuknak és hatékonyságuknak köszönhetően kapcsolt rendszerként 

és önállóan is elsőszámú analitikai módszerré váltak a peptidek és fehérjék 

analitikájában. A kromatográfiás módszereken belül a fordított fázisú 

kromatográfia ígéretes elválasztási módszer mind fehérjék, mind pedig 

peptidek analízisében. 

A doktori dolgozatban a fehérjék és peptidek fordított fázisú kromatográfiás 

elválasztása során elért új eredményeinket mutatom be. Értékeljük peptidek 

elválasztásának lehetőségeit és korlátait ultranagy hatékonyságú, fordított 

fázisú, 2 μm alatti szemcseátmérőjű, héjszerű tölteteken [103]. Ebben a 

munkában a mérések egy részének elvégzése (kb. 55%), a kapott eredmények 

értékelése és a kézirat egy részének elkészítése (kb. 55%) volt a feladatom. 

Megvizsgáltuk egy új állófázis-technológiával készített, fordított fázisú, 

héjszerű, szén-polimer-nanogyémánt alapú töltet tulajdonságait fehérjék 

elválasztásában. Ebben a munkában a méréseket teljes egészében, az 

eredmények értékelését és a kézirat elkészítését kb. 60%-ban végeztem [109]. 

A dolgozatban fordított fázisú folyadékkromatográfiás fehérjeizolálási 

feladatokban a töltetről történő visszanyerés optimálására teszünk kísérletet. 

Az optimálás során kapott eredmények alapján magyarázzuk a visszanyerést 

befolyásoló fehérjeszerkezeti tulajdonságok hatását [145]. Az optimálási 

kísérletekben bemutatott eredmények kb. 90%-a köthető hozzám. A 

kiterjesztett visszanyerési kísérletekben a kísérleti munkát ezen előzetes 

eredményeim alapján Mikola Vivien végezte diplomamunkájához, melynek 

konzulense voltam. Az eredmények értékelését és a kézirat elkészítését kb. 

80%-ban végeztem. A fordított fázisú kromatográfiás rendszerben leírt 

szerkezeti és kromatográfiás tulajdonságok ismeretében kidolgoztuk fehérjék 

konformációs póruskizáráson alapuló elválasztását [33]. A közölt 
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eredmények és a kézirat elkészítésének kb. 70%-a köthető hozzám. A 

dolgozatban említést teszek az MTA-TTK MS Proteomika Kutatócsoportban 

kidolgozott, fordított fázisú kromatográfián alapuló fehérjeizolálási 

módszerről [111]. A kutatásban a kísérleti munka kb. 15%-a, míg a kézirat 

elkészítésének 5%-a köthető hozzám. A doktori dolgozat célja, hogy az elért 

tudományos eredményeket alkalmazásokba ágyazva mutassa be, 

megvilágítva ezzel jelentőségüket a szűkebb kutatási területeken.  

1.2. Irodalmi áttekintés 

 

A proteomika a fehérjék szerkezetével, funkciójával, mennyiségi 

meghatározásával, valamint időbeli változásával foglalkozó tudomány [1]. A 

proteomikai vizsgálatok célja lehet például az élő szervezet proteom 

változásának nyomon követése, diagnosztikai szempontból fontos fehérjék 

felfedezésében [2]. Tömegspektromtriás szerkezetvizsgálat során lehetőség 

van intakt fehérjék tanulmányozására, ezt felülről lefelé (top-down) 

megközelítésnek nevezik [3]. Az intakt fehérjék vizsgálata technikai okok 

miatt gyakorlatilag a molekulatömeg meghatározására korlátozódik, ezért 

háttérbe szorult a lentről felfelé (bottom-up) megközelítéssel szemben [4]. A 

bottom-up megközelítés esetében a fehérjéket enzimatikus hasításnak vetik 

alá, majd a keletkező emésztményben lévő peptideket vizsgálják [5]. A 

peptidek vizsgálatával lehetőség nyílik az aminosav szekvencia 

meghatározására [6], valamint a kiemelt biológiai szereppel rendelkező 

helyspecifikus poszt- illetve kotranszlációs láncmódosítások vizsgálatára [7]. 

A biológiai minták komplexitása a legtöbb esetben megköveteli a valamilyen 

elválasztástechnikai módszer alkalmazását a tömegspektromtriás vizsgálat 

előtt. A mintában lévő fehérjék heterogenitása és sok nagyságrendet átölelő 

koncentrációtartománya miatt a megfelelő vizsgálati eredmények elérése 

érdekében általában több módszer jól megválasztott, együttes alkalmazása 
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szükséges [8-15]. A proteomika szempontjából legfontosabb elválasztási 

módszerek a folyadékkromatográfiás és elektroforetikus eljárások [16]. Az 

elektroforetikus technikák - elsősorban 2D gél - rendkívül hatékonyan 

képesek elválasztani komplex peptid, vagy fehérjekeverékek komponenseit. 

Az elválasztás azonban időigényes, illetve a komponensek kinyerése a gélből 

gyakran alacsony hatásfokkal hajtható végre [12]. A fehérjék és peptidek 

legfontosabb folyadékkromatográfiás elválasztási módszerei a fordított 

fázisú, méretkizárásos, ioncserés, valamint hidrofil kölcsönhatáson alapuló 

kromatográfia. A fehérjék és peptidek általános kromatográfiás 

tulajdonságain túl ezeket a folyadékkromatográfiás elválasztási módszereket 

tekintjük át.  

1.2.1. Peptidek és fehérjék általános folyadékkromatográfiás 

tulajdonságai 

 

Makromolekulák folyadékkromatográfiás tulajdonságai alapvetően eltérnek a 

kismolekulák (<1000 Da) tulajdonságaitól. Az eltérések főként szerkezeti és 

méretbeli különbségekből, valamint az állófázissal való kölcsönhatási 

lehetőségek (szorbciós tulajdonságok) különbségeiből adódnak. Az 1. 

táblázatban néhány olyan adatot foglaltam össze, amelyek ezeket az 

eltéréseket a folyadékkromatográfiásan kis és nagy molekulatömegű 

anyagoknál részben okozzák.  

 
kismolekula 

közepes méretű molekula 

(peptid) 

makromolekula 

(fehérje) 

MW (Da) 100-1000 ~2000 100000 

Dh (Å) 5-10 10-15 30-40 

Dm (cm
2
/s) 10

-5
 5*10

-6
 5*10

-7
 

konformáció állandó változhat változik 

ΔVm(P) elhanyagolható csekély jelentős 

1. táblázat. Makromolekulák kromatográfiás tulajdonságai 
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A molekulák hidrodinamikai átmérője (Dh) függ a kromatográfiás 

elválasztásnál alkalmazott mozgófázistól (összetétel, hőmérséklet, stb.) [17]. 

A molekulatömeg és átmérő között közvetlen kapcsolat van. A 

folyadékkromatográfiásan kis molekulatömegű anyaghoz képest egy 

nagyságrenddel nagyobb lehet a makromolekulák átmérője. Ez meghatározza 

az alkalmazott töltet pórusátmérőjét. A pórusok átmérőjének legalább 10-szer 

nagyobbnak kell lennie a molekula hidrodinamikai átmérőjénél, különben a 

pórusdiffúzió gátolt [18]. Folyadékkromatográfiásan nagy molekulatömegű 

anyag elválasztásához legalább 200-300 Å pórusátmérőjű töltetek javasoltak. 

Peptideknél a 100-150 Å pórusátmérőjű töltetek is megfelelő hatékonyságot 

nyújtanak. A molekuláris diffúziós együttható (Dm) gyökösen változik a 

molekulatömeggel [19]. Ez az anyagátadási ellenállás növekedését okozza, s 

kinetikai hatékonyság csökkenést eredményez a gyakorlati elválasztásnál 

alkalmazott lineáris áramlási sebességeknél [20]. A mozgófázis 

hőmérsékletének növelésével csökkenthető a viszkozitás. A Stokes-Einstein 

egyenlet értelmében a diffúziós állandó növekedése az anyagátadás 

sebességét növeli, ezzel a kinetikai hatékonyságot is növeli. A kinetikai 

hatékonyság a diffúziós úthossz csökkentésével is növelhető. Részben ennek 

köszönhető a héjszerű töltetek nagyobb kinetikai hatékonysága összevetve az 

azonos szemcseátmérőjű teljesen porózus töltetekkel [21-30]. 

Kismolekuláknál a konformáció, így a visszatartás nem mutat jelentős 

függést a kromatográfiás körülményektől. Fehérjék esetében a 

kromatográfiás körülmények, mint hőmérséklet [31], nyomás [32], szolvens 

[33] és az állófázis felülete [34] befolyásolják a konformációt, így a 

kölcsönható felület minőségét és nagyságát, ezen keresztül pedig a 

visszatartást. A konformáció kromatográfiás körülmények közötti 

irreverzibilis megváltozását el kell kerülni, ha a vizsgált makromolekulát 

biológiailag aktív formában szeretnénk izolálni. A móltérfogat (Vm) változása 
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a nagyobb nyomás hatására jelentős lehet peptidek és fehérjék esetében. A 

móltérfogat változás feltehetően konformáció változáson keresztül 

következik be, ami megváltoztatja a molekula hidrofób tulajdonságait. A 

nyomás hatására kialakult konformer visszatartása nagyságrendekkel 

nagyobb lehet [32,35]. Ez a jelenség kismolekuláknál, nem, vagy csak kis 

mértékben tapasztalható. A következő alfejezetek a peptidek és fehérjék 

elválasztására leggyakrabban alkalmazott folyadékkromatográfiás 

technikával foglalkoztam, azonban az eredmények magyarázatára helyenként 

felhasználok más kromatográfiás technikák segítségével kapott irodalmi 

adatokat.  

1.2.2. Fordított fázisú folyadékkromatográfia 

 

Fordított fázisú folyadékkromatográfia során a mérendő komponenseket 

elsősorban hidrofób tulajdonságaik alapján választjuk el. Az elválasztás tehát 

az apoláris aminosav oldalláncok és a hidrofób módosítású szilikagél felület 

kölcsönhatásán alapszik [36-38]. Fehérjék esetében általában a mérettel 

növekszik hidrofób jelleg. A felületi módosítás során a szilanol csoportok egy 

része reagálatlan marad, ezért a szervetlen szilikagél alapú [39] és a hibrid 

[40] töltetek is rendelkeznek poláris szelektivitással [23]. Az elválasztást 

elsődlegesen az állófázis és annak felületi jellege szabja meg. Leggyakrabban 

C4-C18 módosítású tölteteket használnak, újabban megjelentek a piacon C3 és 

bifenil módosítású szemcsék is, melyek eltérő szelektivitást mutathatnak a 

klasszikus alkilmódosított töltetekhez képest. Fordított fázisú 

makromolekulás elválasztásoknál a mozgófázisba általában savas kémhatású 

ionpár képzőt adnak [9,41-46]. A savas ionpár képző protonálja a 

hozzáférhető bázikus oldalláncokat és az N-terminálist. A sav anion ionpárt 

képez a protonált oldalláncokkal, így növelve a fehérje-ionpár hidrofób 

jellegét [47,48]. Fordított fázisú kromatográfiában fehérjék esetében 1% 
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változás az oldószererősségben nagymértékben befolyásolja a visszatartást 

[36,49]. A visszatartás állandó értéken tartására a gyakorlatban 

gradienselúciót alkalmaznak, nagy gradiens idővel. A retenciót befolyásoló 

tényezők miatt fehérjék esetében nem lehetséges a kromatográfiás viselkedés 

előrejelzése, kísérleti adatok felhasználásával viszont az elválasztás 

optimálható [50]. Fordított fázisú kromatográfia alkalmas fehérjék és 

peptidek ujjlenyomat-vizsgálatára, oxidált/redukált, valamint genetikai 

variánsok elválasztására [39]. Fehérjék bottom-up azonosításakor, 

szekvenáláskor a leggyakrabban alkalmazott, ún. peptid térképező 

kromatográfiás módszer [12-14,51-53]. 

1.2.3. Méretkizárásos kromatográfia (gélszűrés) 

 

Méretkizárásos kromatográfiában jól kontrollált pórusméretű gélt töltenek a 

kromatográfiás oszlopba. Az elválasztás entrópia kontrollált. Ez azt jelenti, 

hogy a vizsgálandó komponensek nem kémiai tulajdonságaik alapján, hanem 

molekuláris hidrodinamikai átmérőjük alapján válnak el [54]. Alapvető 

követelmény ezért, hogy a komponensek ne lépjenek felületi kölcsönhatásba 

az állófázissal. Méretkizárásos kromatográfiában inert felületű (legtöbbször 

diol-szilika, vagy diol-hibrid) tölteteket alkalmaznak [55]. A felületi 

kölcsönhatásokat nagy, 50-200 mM só koncentrációval (pl. NaCl), 20-100 

mM puffer koncentrációval (ált. pH ~7 foszfát, de lehet savas is), illetve 5-

50% szerves oldószer (pl. MeOH) hozzáadásával lehet elkerülni. Az 

elválasztás hatékonyságát elsősorban a pórustérfogat és a szemcsék közti 

térfogat aránya, a szemcseméret és a kolonna dimenziói befolyásolják. Ennek 

megfelelően a klasszikus kolonnák nagy pórustérfogattal (alacsonyabb 

mechanikai stabilitással, alkalmazható nyomás maximum 100-200 bar), 

lehetőleg kis szemcseátmérővel (3-10 μm) és nagy kolonna dimenziókkal 

rendelkeznek (tipikusan 5-10 mm belső átmérő, 25-30 cm kolonnahossz, 
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mérési idő 30-50 perc) [56]. A kontrollált pórusméret adott molekulaméret-

tartomány vizsgálatát teszi lehetővé. Az egy oszloppal vizsgálható 

mérettartomány általában 3-4 nagyságrenden belül van, ezért ennél szélesebb 

mérettartományok vizsgálatára különböző pórusméretű oszlopokat kell 

alkalmazni. Méretkizárásos kromatográfiában az összes komponens holtidő 

előtt eluálódik. A nagy hidrodinamikai átmérőjű molekulák kizáródnak a 

pórusok egy részéből vagy egészéből (teljes kizárási móltömeg) ezért a 

kromatogram elején, kis elúciós térfogatoknál jelennek meg. A kis 

hidrodinamikai átmérőjű molekulák a pórusok egy részébe, vagy egészébe 

diffundálva (teljes áteresztési móltömeg) a kromatogram végén, a 

holttérfogattal eluálódnak. A molekulaméret meghatározásához szükség van 

előzetes kalibrációra. Kalibráció nélküli abszolút molekulaméret/tömeg 

meghatározásra alkalmas a rendszer, ha detektorként dinamikus fényszórás 

(DLS), vagy többszögű fényszórás (MALS) alapján működő detektorokat 

alkalmazunk [57]. Mennyiségi meghatározáshoz UV/FL/RI detektorokra van 

szükség [58]. A méretkizárásos kromatográfia is az ultranagy hatékonyság 

irányába fejlődik. A közelmúltban vezettek be egy hibrid alapú, 1,7 µm 

szemcseátmérőjű, 4,6×150mm méretű oszlopot, melynek hatékonysága 2-5-

szöröse a klasszikus töltetekéhez képest [59]. Az inert hibrid alapváz lehetővé 

teszi illékony, kis só koncentrációk alkalmazását, így a tömegspektrometriás 

kapcsolást (pontos molekulatömeg meghatározás, szerkezeti információk) 

[60]. A töltet mechanikai stabilitása lehetővé teszi 600 bar nyomás 

alkalmazását, így viszonylag nagy eluensáramok mellett, rövid (5-10 min) 

mérési idővel mérhetőek a komponensek. Nagy nyomás és hőmérséklet 

mellett az erre érzékeny fehérjék fragmentálódhatnak, illetve 

aggregálódhatnak [59,61]. Új módszerek kidolgozásánál ezt figyelembe kell 

venni. A módszer technológiai elválasztási feladatokban elsődleges, egyéb 

elválasztási feladatokban mérsékelt felbontó ereje miatt kiegészítő technika. 
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Biologikumok aggregációs és fragmentációs képének meghatározásában 

elsődleges módszernek számít [9,62,63]. Nem denaturáló körülmények 

között alkalmas peptidek és polipeptidek izolálására biológiailag aktív 

formában.   

1.2.4. Ioncserés kromatográfia 

 

Az ioncserés elválasztáson alapuló technikák rendelkeznek a legnagyobb 

múlttal a folyadékkromatográfiában [64]. Nem csak peptidek és fehérjék 

analitikai vizsgálatára, hanem preparatív célokra is alkalmas a biológiai 

aktivitás megőrzése mellett [65]. Az alkalmazott állófázis általában 3-5 µm 

szemcseátmérőjű szilikagél, vagy szerves ioncserélő gyanta [66]. Az 

ioncserélő lehet erős, vagy gyenge kation, vagy anioncserélő. Fehérjék és 

peptidek ioncserés kromatográfiájában a kolonna hossza nem játszik 

meghatározó szerepet az elválasztás minőségében [67]. A mozgófázis pH-

jával befolyásolni lehet a molekulák töltöttségi fokát. A molekula pI értéke 

fölötti pH-n kifelé negatív töltést vesz fel, a pI alatti pH-n pedig pozitív 

töltést. Ennek megfelelően nagy pI értékű molekulákat kationcserélő, kis pI 

értékűeket pedig anioncserélő töltetekkel érdemes vizsgálni. A retencióban 

elsődlegesen a pI, valamint kismértékben a hozzáférhető töltött csoportok 

száma, így a fehérje konformációja is szerepet játszik [39,68]. A szorbeált 

komponenst só [69], illetve pH gradiens segítségével lehet eluálni [70]. 

Gyakorlatban a sógradiens könnyebb kivitelezhetősége miatt elterjedtebb. Az 

ioncserés kromatográfia alkalmas mutáció, poszt-és kosztranszlációs 

módosítások során létrejövő, illetve degradációs melléktermékek 

töltésvariánsainak elválasztására [39,62,63,71,72].  

1.2.5. Hidrofil kölcsönhatáson alapuló kromatográfia (HILIC) 
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Hidrofil kölcsönhatáson alapuló kromatográfiában a normál fázisú 

kromatográfiában alkalmazottakhoz hasonló, poláris tölteteket használnak. 

Eltérően a normál fázisú kromatográfiától, itt a mozgófázis víztartalmú 

szerves oldószer, leggyakrabban acetonitril. A kromatográfiás elválasztás 

alapja az állófázis felületén kialakuló, vízben gazdag folyadékréteg és a 

mozgófázis közötti megoszlás, valamint a vizsgálandó vegyületek szorbciója 

az állófázison [73]. Ionizálható vegyületek esetén a mozgófázis pH-ját 

szerves pufferekkel (pl. 10-20 mM ammónium-acetát) szokták beállítani [74]. 

Az elválasztásban a kolonna felületi tulajdonságain túlmenően, elsősorban a 

vegyület hidrofilitása játszik fontos szerepet [75,76]. A hidrofil 

kölcsönhatáson alapuló folyadékkromatográfia a fordított fázisú 

folyadékkromatográfiára ortogonális elválasztási módszernek tekinthető. A 

fordított fázison kapott retenciós sorrend általában a fordítottja a HILIC 

fázisokon megfigyelhető retenciós sorrendnek. Ennek megfelelően a fordított 

fázison nem vagy kis mértékben visszatartott poláris komponensek megfelelő 

visszatartással kromatografálhatók HILIC-ben. Fehérjék és peptidek 

elválasztásának tekintettében a HILIC főként peptidek elválasztására 

alkalmas. A fehérjék többsége kicsapódik a magas szerves oldószer tartalmú 

(95-50%) mozgófázisban. Fehérjék közül elsősorban a nagy szerves oldószer 

tartalmú közeget jól tűrő membránfehérjék vizsgálatára alkalmas, felbontó 

ereje azonban messze elmarad a fordított fázisú töltetekéhez képest [77]. 

Fordított fázisban gyengén visszatartott, poláris peptidek elsődleges 

elválasztási módszere. Ideális a poláris poszt-transzlációval módosított (pl. 

foszforiláció, glikoziláció) peptidek elválasztására [78]. Az ortogonalitás és a 

tömegspektromtriás kompatibilitás miatt gyakran használják nagy felbontó 

képességű 2D kromatográfiás rendszerekben, melyekben a másik dimenzió a 

fordított fázis [79]. Fontos megemlíteni, hogy a nagy szerves oldószer 

tartalom miatt a mozgófázis jóval könnyebben elpárologtatható, mint fordított 
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fázisban. Ez azt eredményezi, hogy HILIC módszerekkel MS kapcsolatban 

20-100-szoros jelnövekedés érhető el a fordított fázisú módszerekhez képest 

[80]. Ez különösen alkalmassá teszi kis mennyiségben jelen lévő, glikozilált, 

vagy foszforilált peptidek vizsgálatában [78]. 

1.2.6. Hidrofób kölcsönhatáson alapuló kromatográfia (HIC) 

 

A hidrofób kölcsönhatáson alapuló kromatográfia (HIC) alkalmas fehérjék 

analitikai vizsgálatára és preparatív méretű tisztítására. Helyesen 

megválasztott körülmények mellett elérhető a fehérjék natív, aktív állapotban 

történő elúciója. Lienqueo és munkatársai átfogó ismertetést közöltek a 

módszerről [81]. A HIC az esetek többségében entrópiavezérelt. A 

visszatartás azon alapszik, hogy a fehérje lánc hidrofób tulajdonságainak 

köszönhetően adszorbeálódik a hidrofób állófázis felületére. Az 

elválasztásban az állófázis oldaláról döntő jelentőségű az alapváz és a 

módosítás minősége, valamint a felületi borítottság. Alapvázként porózus, 

hidrofil jellegű, keresztkötött agarózgélt, szilikagélt, vagy kopolimereket 

használnak elterjedten. A szemcseméretnek nincs kitüntetett szerepe az 

elválasztás hatékonyságában. Analitikai célra 5-20μm szemcseátmérőjű 

töltetek használata terjedt el. A felületmódosítás legtöbbször rövid 

alkilláncokkal, butil-oktil, illetve fenil, vagy diol ligandumokkal történik. A 

lánchossz növekedésével erősödik a hidrofób jelleg. A felületi borítottság 

növelésével szintén erősödik a hidrofób jelleg. A felsorolt állófázis 

paraméterek mindegyike befolyásolja a szelektivitást és a visszatartást. 

Mozgófázis oldalról kiemelt szerepe van az alkalmazott só minőségének és 

koncentrációjának. A Hofmeister-sor [82] szerint kaotróp sók csökkentik, 

míg liotróp sók növelik a visszatartást. A sókoncentráció növelésével a 

erősíthető ez a jelleg. Általában 0,5-4M sókoncentrációt alkalmaznak 

gradiens, vagy izokratikus módban. A leggyakrabban alkalmazott liotróp sók 
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az ammónium-szulfát és a nátrium klorid. Szerves adalék (glikolok, 

acetonitril, alkoholok) hozzáadásával a hidrofób kölcsönhatás erőssége 

szabályozható. Ilyen esetben figyelembe kell, venni, hogy a só nem 

csapódhat ki a rendszerben. A kromatográfiás futás kezdetekor magas 

sókoncentrációt alkalmaznak, mely „kisózza” a fehérjét az állófázis 

felületére. A sókoncentrációt úgy kell megválasztani, hogy a fehérjék ne 

csapódjanak ki az eluensből. Az elúció elérhető a) a kezdeti liotróp 

sókoncentráció csökkentésével, b) szerves oldószerek koncentrációjának 

növelésével, c) kaotróp só koncentrációjának növelésével, d) felületaktív 

anyagok adagolásával. Általában a kezdeti liotróp só koncentrációjának 

csökkentésével eluálják a fehérjéket, a többi módszer a fehérje stabilitásának 

szempontjából kritikus lehet. A hőmérséklet és a pH hatása egyes elválasztási 

feladatokban más és más lehet. A hőmérséklet befolyásolhatja a fehérje 

konformációját, így a kölcsönható felület nagyságát és minőségét. Az esetek 

többségében a visszatartás entrópiavezérelt, így a Gibbs-egyenlet értelmében 

a hőmérséklet növelése növeli a visszatartást. A pH a fehérje pI értkétől 

függően alapvetően befolyásolja a töltöttségi fokon, azon keresztül pedig a 

hidrofób jelleget és a konformációt. HIC módszerek kidolgozása nem 

egyértelmű, ezért először általában különböző állófázisokat tesztelnek, majd 

az ígéretesnek tűnő állófázison „hangolják be” a módszert a mozgófázis 

összetételének és a mérési körülmények változtatásával. A 

módszerfejlesztéshez általános, gyakorlati útmutatások találhatók az 

irodalomban [83]. Törekvések vannak a visszatartás előrejelzésére, azonban 

ehhez ismerni kell a fehérjelánc háromdimenziós szerkezetét [84]. A felületi 

jellemzők meghatározásának bizonytalansága (átlagos hidrofóbicitás, 

valamint a hidrofóbicitás felületi eloszlása) miatt a modellek szemikvantitatív 

eredményeket szolgáltatnak.  
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2. Kísérleti rész 

2.1. Peptidek fordított fázisú elválasztása ultranagy 

hatékonyságú, 2 μm alatti szemcseátmérőjű, héjszerű tölteteken 

2.1.1. A kutatás háttere 

 

Fehérjék szerkezetének vizsgálatakor, biologikumok ujjlenyomat szerű 

jellemzésekor elterjedten alkalmaznak proteolízist követő ún. 

peptidtérképezést. A módszer lényege, hogy enzimes emésztést követően a 

peptideket egy, vagy több dimenzióban elválasztják, majd szerkezeti és/vagy 

mennyiségi, esetleg ujjlenyomat információt nyernek ki a kromatogramokból. 

Az emésztmények még tiszta fehérje minták esetén is összetettek, így a 

komponensek elválasztása rendszerint nem oldható meg teljes mértékben. Az 

elválasztás minőségét alapvetően befolyásolja a töltet kinetikai hatékonysága. 

Az elválasztás során általában gradiens elúciós technikát alkalmaznak, ezért a 

töltetek összehasonlításakor, értékelésekor célszerű a csúcskapacitást 

vizsgálni. Többdimenziós on-line elválasztások második dimenziójában 

elengedhetetlen a gyors gradiensek alkalmazása [85], míg ujjlenyomat 

peptidtérképezés esetén a gyors és hatékony mérések az áteresztőképességet 

növelik. Az elvárások tehát a korszerű peptidtérképezési módszerekkel 

szemben, hogy gyorsak, hatékonyak és érzékenyek legyenek.  

A válasz az elvárásokra az ultranagy hatékonyságú folyadékkromatográfia és 

a 2 μm alatti szemcseátmérőjű teljesen porózus töltetek 2004-es bevezetése 

volt [86]. További fejlődést jelentett az ultranagy hatékonyságú elválasztások 

területén az új generációs, 3 μm alatti szemcseátmérőjű héjszerkezetű töltetek 

bevezetése. Ezek szemcsék hasonló, vagy egyes esetekben jobb kinetikai 

hatékonyság mellett a 2 μm alatti szemcseátmérőjű teljesen porózus 

töltetekhez képest jóval kisebb nyomásesés mellett üzemeltethetőek 
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[21,23,24,27,87-92]. A héjszerű töltetek nagyobb kinetikai hatékonyságát 

azzal magyarázzák, hogy a tömör mag miatt csökken a szemcsén belüli 

hosszirányú diffúzió, a szemcsén belüli diffúziós úthossz rövidülésével javul 

az anyagátadás, valamint nem teljesen tisztázott okok miatt a kolonnák 

tölthetősége jobb, így az örvénydiffúzió okozta zónaszélesedés kisebb [27]. A 

legutóbbi fejlesztések a héjszerű töltetek további hatékonyságnövelésére 

irányulnak, melyet a szemcseátmérő csökkentésével igyekeznek elérni [93]. 

A kereskedelmi forgalomban elérhető legkisebb szemcseátmérőjű héjszerű 

töltet 1,3 μm-es. Ennek a szemcsének a lehetőségeit és korlátait Fekete és 

munkatársai részletesen vizsgálták és összehasonlították a referencia 1,7 μm 

szemcseátmérőjű töltetekkel [93,94]. Az 1,3 μm-es töltet esetében 20-40%-

kal nagyobb csúcskapacitást közöltek gradiens módban. Kis permeabilitása 

miatt a töltet a hosszirányú diffúzió által meghatározott munkatartományban 

üzemeltethető. Ez a tulajdonság leginkább kis diffúziós állandóval rendelkező 

molekulák (pl. peptidek) elválasztására teszi alkalmassá [95]. Az 1,3 és 1,7 

μm szemcseátmérőjű héjszerű töltetek teljesítményét tehát részletesen 

tanulmányozták peptidek elválasztásában. A Waters cég nem régen hozta 

kereskedelmi forgalomba az 1,6 μm szemcseátmérőjű héjszerű töltetét, 

amelyről nem állt eddig rendelkezésre a teljesítményét jellemző, 

összehasonlító adat. A kutatás célja az új, 1,6 μm szemcseátmérőjű töltet 

teljesítményének összehasonlítása volt a már jellemzett 1,3 és 1,7 μm 

szemcseátmérőjű töltetekkel. Modell peptiddel vizsgáltuk az izokratikus és 

gradiens kinetikai teljesítményt, valamint emésztményből származó valós 

peptidkeverékkel hasonlítottuk össze az oszlopok hatékonyságát gyakorlati 

elválasztásokban. 
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2.1.2. Felhasznált anyagok és eszközök 

 

A kísérletek során Waters Cortecs 1,6 μm C18 (50 × 2,1 mm), Phenomenex 

Kinetex 1,7 μm C18 (50 × 2,1 mm) és Phenomenex Kinetex 1,3 μm C18 (50 × 

2,1 mm) töltetetek kinetikai hatékonyságát vizsgáltuk. A vizsgálatokat egy 

Waters Acquity UPLC I-Class kromatográfiás rendszeren végeztük. A 

rendszer nagynyomású szivattyúból, automata mintaadagolóból, kolonna 

termosztátból és UV detektorból állt. A rendszer kolonnán kívüli térfogata 

8,5 μl, kolonnán kívüli zónaszélesedése 0,5-2,5 μl
2
. A kolonnán kívüli 

zónaszélesedés nem volt elhanyagolható az oszlopokon mért 

zónaszélesedéshez képest, ezért a hatékonyságot ezzel korrigáltuk. 

Adatgyűjtésre és a rendszer vezérlésére Waters Empower Pro 2 szoftvert, míg 

az adatok feldogozására Microsoft Excel és OriginPro 8 SRO szoftvereket 

használtunk.  

A kinetikai értékeléshez felhasznált tesztvegyületek egy modell peptid és 

proteolízis során nyert monoklonális antitestből származó peptid keverék 

voltak. A modell peptid a ChinaPeptides CH-870 (1295,5 g/mol, szekvencia: 

pGlu-His-Trp-Ser-Phe-D-Trp-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2) terméke, amely egy 

aminosavban tér el triptorelin terápiás peptidtől. A tesztoldat mozgófázisban 

oldott 20 μg/ml peptidet, valamint 10 μg/ml uracilt tartalmazott a holtidő 

meghatározására. A mozgófázis 72:28 v/v gradiens tisztaságú víz (Millipore 

rendszer) és acetonitril (Sigma-Aldrich) elegye, mely 0,1 v/v%-ban 

tartalmazott trifluorecetsavat (Sigma-Aldrich). A kolonnát 25°C-on 

termosztáltuk, az injektált térfogat 0,1 μl, a detektálási hullámhossz 248 nm 

(40 Hz) volt. A peptid visszatartása mindegyik oszlop esetén k=5,5-7 közé 

esett.  
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A kolonnák valós mintával történő vizsgálatához kereskedelmi forgalomban 

lévő Panitumumab (Vectibix, gyógyszerkönyvi hivatkozási szám: DB01269) 

triptikus peptidjeit használtuk. A mérésekhez a készítményből vízzel történő 

hígítással, 0,5 mg/ml koncentrációjú oldatot használtuk. A proteolízishez 

általános proteomikai protokollt használtunk. A kereskedelmi 20 mg/ml 

koncentrációjú antitest oldatot vízzel 5 mg/ml koncentrációra hígítottuk. Az 

intramolekuláris diszulfid hidakat ditiotreitollal redukáltuk. A redukció során 

0,05 mg ditiotreitolt adtunk 100 μl hígított mAb oldathoz, majd a mintát 

30°C-on 60 percen át inkubáltuk. A redukált kénhidak alkilezését kihagyva, a 

triptikus emésztéshez az oldat pH-ját 50 mM pH 8,0 NH4HCO3 pufferrel 

állítottuk be. Ekkor az oldat 1 mg/ml-re hígult. Az emésztést 1 mg/ml tripszin 

(Sigma-Aldrich) oldat hozzáadásával indítottuk meg. A fehérje/enzim arányt 

50:1-re állítottuk be, a végső emésztési térfogat 200 μl lett. Az emésztést 

37°C-on 24 órán keresztül végeztük. Az emésztés leállítására 3 μl tömény 

hangyasavat adtunk az elegyhez. Az elegyet homogenizáltuk, felhasználásig 

4°C-on hűtve tároltuk. A peptid keveréket gradiens elúciós módban 

kromatografáltuk. A gradiens programban 10 perces gradiensidőt, 0,5 

ml/perces áramlási sebességet alkalmaztunk. A program 10-30%B volt, ahol 

A: 0,1 v/v% trifluorecetsav vízben, B: 0,1 v/v% trifluorecetsav acetonitrilben. 

A detektálási hullámhossz 210 nm (40 Hz), a kolonnákat 30°C-on 

termosztáltuk. 

2.1.3. Módszerek 

 

A kolonnák kinetikai hatékonyságát izokratikus és gradiens elúciós módban 

hasonlítottuk össze. A hatékonyságot tesztpeptid segítségével és valós 

peptidkeverék komponenseinek elválasztásával vizsgáltuk. Meg kell 

jegyezni, hogy egy peptid eredményeiből nem lehet általános következtetések 

levonni más peptidek kinetikai jellemzőire, ugyanakkor különböző kolonnák 
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kinetikai összehasonlítására alkalmas lehet a módszer. Az összehasonlítás 

erejét növeli, ha valós mintákat is vizsgálunk. Ez esetben az elméleti és a 

gyakorlati eredmények együttes értékelésével objektívebb képet kaphatunk. 

Végül a gyakorlati kinetikai hatékonyságot a konkrét minta és mérési 

körülmények ismeretében lehet értékelni. 

A tesztpeptid segítségével izokratikus H-u görbéket vettünk fel. H az elméleti 

tányérmagasság, melyet korrigáltunk a kolonnán kívüli zónaszélesedéssel, u a 

mozgófázis lineáris áramlási sebessége. A különböző szemcseméretű 

kolonnák kinetikai összehasonlítására a Hmin értékeket az (1) egyenlet szerint 

normálni kell a szemcseátmérőre (dp). 

hmin=Hmin/dp, (1) 

A lineáris áramlási sebességet a (2) egyenlet szerint kísérletileg határoztuk 

meg. 

u=L/t0, (2) 

ahol L a kolonna hossza, t0 pedig az uracil elúciós idejével definiált holtidő. A 

H-u görbéket elterjedten alkalmazzák a kinetikai hatékonyság 

szemléltetésére, ugyanakkor a H-u görbék nem adnak információt a kolonnán 

ébredő nyomásesésről. A kolonnán ébredő nyomásesést és a kolonna 

nyomástűrését is figyelembe vehetjük, ha az értékelésre a kinetikus görbék 

módszerét alkalmazzuk. A kinetikus görbék segítségével kiszámíthatjuk az 

egyes töltetekre vonatkozó legnagyobb elérhető kinetikai hatékonyságot, 

illetve az adott hatékonyság eléréséhez szükséges elválasztási időt [96,97]. A 

kinetikus görbék számításához a (3) egyenlet segítségével kísérleti úton meg 

kell határozni a kolonna permeabilitását. 

Kv=uηL/ΔP, (3) 
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ahol Kv a kolonna permeabilitása, η a mozgófázis viszkozitása, ΔP a 

kísérletileg megfigyelt nyomásesés a kolonnán, melyet korrigáltunk a 

rendszer nyomásesésével. Az elérhető analízis idő és az ehhez tartozó 

tányérszámok a (4) és (5) egyenlet szerint határozhatók meg.  

t0=(ΔPmax/ η)( Kv/u
2
) (4) 

N=(ΔPmax/ η)( Kv/uH), (5) 

ahol ΔPmax a kolonna maximális nyomástűrése. A kinetikus görbéken a 

tányéridőt (egységnyi tányérszámra eső elemzési idő) ábrázoljuk az 

elválasztáshoz szükséges elméleti tányérszám függvényében.  

Fehérjék és peptidek elválasztása során leggyakrabban gradiens elúciós 

módszert alkalmazunk, ezért a kolonnák hatékonyságát célszerű gradiens 

módban is értékelni. Gradiens módban a kinetikai hatékonyság értékelésére a 

csúcskapacitást használjuk. A csúcskapacitás kísérleti úton meghatározható a 

(6) egyenlet szerint, és megmutatja, hogy az adott gradiens futásban hány 

kromatográfiás csúcs fér el (Rs=1). 

P=1+tG/(1,7*W50%), (6) 

 ahol P a csúcskapacitás, tG a gradiens idő, w50% a csúcs magasságának 

felénél mért csúcsszélesség. Az izokratikus módban meghatározott elméleti 

tányérmagasságok átszámíthatóak a gradiens módban alkalmazott 

csúcskapacitássá [98]. Az így kapott csúcskapacitást a gradiens zóna 

kompresszióra korrigálva Guiochon és munkatársai adták meg [99-101]. A 

csúcskapacitás izokratikus tányérmagasságból történő számítása során ezt a 

megközelítést alkalmaztuk. A gradiens kinetikus görbék szerkesztésekor, 

hasonlóan az izokratikus kinetikus görbékhez, a csúcskapacitás 

függvényében ábrázoljuk az egységnyi csúcskapacitásra eső gradiens időt.  
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A kis térfogatú, kis átmérőjű szemcsékkel töltött kolonnák rendkívül 

érzékenyek a kolonnán kívüli zónaszélesedésre [102]. A kolonnák 

érzékenységét a rendszer zónadiszperziójára a (7) egyenlet szerinti 

megmaradó hatékonysággal szemléltethetjük. 

Er = 100*σ
2

col/(σ
2

col+σ
2
ec), (7) 

ahol Er a megmaradó hatékonyság, σ
2

col a kolonnán történő zónaszélesedés, 

σ
2

ec a kolonnán kívüli zónaszélesedés. 

2.1.4. Mérési eredmények és értékelésük 

 

Az analitikus számára a kolonna egyik legfontosabb jellemzője az elérhető 

kinetitkai hatékonyság. Peptidek esetén a lassú anyagátadás miatt a 

klasszikus Hmin és hmin értékek megadása nem vezet eredményre. A 2. táblázat 

szerint a Hmin értékekben alig van különbség, illetve az Hmin-hoz tartozó 

optimális áramlási sebesség az 1. ábra szerint a gyakorlati áramlási 

tartományhoz képest sokkal alacsonyabb áramlási sebességnél található. A 

töltetek kismolekulákkal történő jellemzése kinetikai szempontból 

célravezetőbb, ilyen esetben a lassú diffúzió miatti gátolt anyagátadás nem 

befolyásolja a mérési eredményeket. Butil-parabénnel meghatározott 

fizikokémiai jellemzők jelentős különbségeket mutatnak a töltetek 

hatékonyságában [103].  

Az 1. ábrán a H-u görbék meredekségéből látható, hogy az anyagátadási 

ellenállás az 1,3 μm-es és 1,6 μm-es tölteteknél kisebb. A kisebb 

szemcseátmérőjű töltetek előnye tehát főként peptidek elválasztásába során 

tűnik ki, hiszen ugyanakkora hatékonyság mellett a mérési idő a mozgófázis 

lineáris áramlási sebességének növelésével jelentősen csökkenthető. Az 

áramlási sebesség növelésének a hatékonyságvesztésen túl a tölteten ébredő 
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nyomásesés szab határt. Az vizsgálati körülmények között az 1,3 μm-es 

tölteten 0,44 cm/s, az 1,6 μm-es tölteten 0,69 cm/s, míg az 1,7 μm-es tölteten 

0,68 cm/s lineáris áramlási sebesség mellet értük el az 1000 bar-os 

rendszernyomást. 

kolonna 
szemcseátmérő 

(μm) 
ρ 

teljes 

porozitás 

permeabilitás 

(cm
2
) 

Hmin 

(μm) 
hmin 

Kinetex 1,3 0,69 0,52 2,13*10
-11

 4,48 3,44 

Kinetex 1,7 0,73 0,56 3,62*10
-11

 4,17 2,82 

Cortecs 1,6 0,70 0,56 3,33*10
-11

 4,5 2,45 

2. táblázat. A töltetek morfológiai adatai és fizikokémiai tulajdonságai a 

tesztpeptiddel meghatározva. Mozgófázis: 72:28:0,1= H2O:MeCN:TFA, 

T=25°C, Vinj: 0,1 μl, λdet: 248 nm (40 Hz), k=5,5-7 minden esetben. 

 

1. ábra. H-u görbék a CH-870 tesztpeptiddel meghatározva. Mozgófázis: 

72:28:0,1=H2O:MeCN:TFA, T=25°C, Vinj: 0,1 μl, λdet: 248 nm (40 Hz) 

k=5,5-7 minden esetben. 

Ha figyelembe vesszük a kolonnák permeabilitását és az alkalmazható 

legnagyobb nyomást (a gyártó szerint 1000 bar a 1,3 és 1,7 μm-es töltetekre, 

és 1200 bar az 1,6 μm-es töltetre), akkor a kolonnák teljesítményének felső 

határa a kinetikus görbék módszerével becsülhető. A 2. ábra a kolonnák 

kinetikus görbéit mutatja be, amelyek a permeabilitás ismeretében 
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tesztpeptiddel felvett H-u görbékből számíthatók. A kinetikus görbék alapján 

elmondható, hogy a gyakorlati kromatográfiás tartományban az 1,6 μm-es 

töltet hatékonyabb a másik két töltetnél. Peptidek elválasztásában az 1,3 μm-

es töltet ultragyors mérések esetén, az elválasztáshoz szükséges N<10-11000 

esetén nyújt rövidebb analízis időt. Az elválasztáshoz szükséges N>20000 az 

1,6 μm-es töltet alkalmazásával érhető rövidebb analízis idő mellett. A 

kinetikus görbék elmélete figyelembe veszi a kolonna nyomástűrését és 

permeabilitását is. Az 1,6 μm-es töltet nagyobb hatékonysága az 1,3 μm-es 

töltethez képest a nagyobb permeabilitással és a nagyobb nyomástűréssel 

magyarázható. 

 

2. ábra. Az 1. ábra H-u görbéiből számított kinetikus görbék. Mozgófázis: 

72:28:0,1=H2O:MeCN:TFA, T=25°C, Vinj: 0,1 μl, λdet: 248 nm (40 Hz) 

k=5,5-7 minden esetben. 

Nagyobb (1500-2000 bar) nyomáshatárral üzemeltethető készülékek és 

kolonna esetén valószínűleg az 1,3 μm-es töltet hatékonysága meghaladná az 

1,6 μm-es töltetét [94].  

Az ultranagy hatékonyságú, kis térfogatú kolonnák rendkívül érzékenyek a 

kolonnán kívüli zónaszélesedésre. Ez a készülék kolonnán kívüli, a 
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mintaadagolótól a detektorcelláig vett térfogataiból adódik össze. A detektor 

elektronika (időállandó, mintázási sebesség) szintén hozzájárul a 

megfigyelhető zónaszélesedéshez. A piacon lévő legkisebb diszperziójú 

készülékek kolonnán kívüli zónaszélesedése 2-8 μl
2
 között változik. A 

kolonnán megfigyelhető zónaszélesedés függ a visszatartási tényezőtől. Két 

esetet tekintve, 2 és 8 μl
2 

készülék diszperziót feltételezve, a maximális 

megfigyelt tányérszámokkal számolva a (7 és 8) egyenletek alapján 

becsülhető a megmaradó hatékonyság a retenciós tényező függvényében.  

σ
2

col+σ
2

ec=V0
2
*(1+k)

2
/Nmax+σ

2
ec,(8) 

ahol V0 a kolonna mozgófázis által elfoglalt térfogata, melyet az üres cső 

térfogatából porozitás szorzatából számíthatunk. k a retenciós tényező, Nmax a 

megfigyelt maximális tányérszám.  

A 3. ábra alapján peptidek elválasztása során a kolonnák megmaradó 

hatékonysága nem tér el jelentős mértékben. Ez elsősorban az anyagátadási 

ellenállás miatt gátolt diffúzió következtében megfigyelhető kisebb, valamint 

egymástól alig különböző Nmax értékeknek köszönhető (Nmax,1,3μm: 11181, 

Nmax,1,6μm: 11082, Nmax,1,7μm: 12005). Kisebb molekulák esetén, ahol Nmax 

értékeiben jelentős eltérések vannak, a kisebb szemcseméretű, hatékonyabb 

oszlopok érzékenysége sokkal kifejezettebb [103]. A vizsgált töltetek 

nyújtotta ultranagy hatékonyságot kis zónadiszperziójú rendszereken lehet a 

legnagyobb mértékben kihasználni, amennyiben a visszatartás nagyobb, mint 

5-6 [94]. Ilyenkor peptidek elválasztása esetén a töltetek hatékonyságának 

10-20%-át veszítjük el a kolonnán kívüli zónaszélesedés miatt. A töltetek 

hatékonyságának jobb kihasználásához a piacon lévő legkisebb 

zónadiszperziójú készüléknél is kisebb, ~1 μl
2 

alatti kolonnán kívüli 

zónaszélesedéssel rendelkező készülékekre lenne szükség.  
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3. ábra. Becsült megmaradó hatékonyság a 7 és 8 egyenletekkel, a a CH-

870 tesztpeptiddel meghatározott kinetikai adatokból számítva. 

Gradiens elválasztások során a kromatográfiás teljesítmény megfelelő 

mérőszáma a csúcskapacitás. Ahogyan a 22. oldalon említettük, a gradiens 

csúcskapacitás számítható az izokratikus körülmények között meghatározott 

elméleti tányérmagasságokból. A 4. ábrán a különböző szemcseméretű 

töltetek gradiens kinetikus görbéit mutatom be. Amennyiben az elválaszáshoz 

szükséges csúcskapacitás kisebb, mint 250, akkor azt leggyorsabban az 1,3 

μm-es töltettel lehet elérni. Ilyenkor a gradiens idő kisebb, mint 0,5 perc. Ha 

az elválasztás ennél nagyobb hatékonyságot kíván meg, akkor célszerű az 1,6 

μm-es töltetet választani. Látható, hogy az 1,3 és 1,6 μm-es töltetek gradiens 

kinetikus teljesítménye a gyakorlati munkatartomány teljes szélességében 

meghaladja az 1,7 μm-es töltet teljesítményét. A 4. ábra alapján peptidek 

ultra gyors gradiens elválasztásához, pl. on-line 2D rendszer második 

dimenziójaként az 1,3 μm-es töltet, míg nagy áteresztő képességű és nagy 

felbontóképességű peptid térképezési feladatokban az 1,6 μm-es töltet 
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javasolható. Megjegyezzük, hogy peptidek esetében a kolonnán kívüli 

zónadiszperzió kevésbé meghatározó, mint kismolekulák elválasztásában. 

 

4. ábra. [86] alapján, izokratikus adatokból (1. ábra) számított gradiens 

kinetikus görbék. Mozgófázis: 72:28:0,1=H2O:MeCN:TFA, T=25°C, 

Vinj: 0,1 μl, λdet: 248 nm (40 Hz) k=5,5-7 minden esetben. 

A lassú hossszirányú diffúzió miatt (B-tag) még kis permeabilitású kolonnák 

esetében is van értelme a kolonnahossz növelésének a felbontás javítása 

érdekében. Ugyanez nem mondható el ha kromatográfiásan kis molekulákat 

(MW<1000Da) választunk el [94,95].  

A kolonnák hatékonyságának valós mintákon történő elemzése céljából 

peptidtérképezést hajtottunk végre egy IgG2 monoklonális antitest 

proteolíziséből származó peptid keveréken. A kolonnák a vártnak 

megfelelően nagy csúcskapacitás értékeket adtak. Az 5. ábra alapján 

kiválasztott számozott csúcsok a csúcsmagasság felénél mérhető szélességeit 

átlagolva, a (6) egyenlet alapján kapjuk az ábrán feltüntetet 

csúcskapacitásokat. Az elért csúcskapacitások a vártnak megfelelően a 

szemcseméret csökkenésével növekednek.  
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5. ábra. Panitumumab peptidtérképei. tG: 10 perc, 0,5 ml/perc, Program: 10-

30%B, A: H2O+0,1 v/v% TFA, B: MeCN+0,1 v/v% TFA, λdet: 210 nm (40 

Hz), T: 30°C 
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2.1.5. Összefoglalás 

 

Az általunk vizsgált új, ultranagy hatékonyságú, 2 μm szemcseátmérő alatti 

héjszerű töltetek kinetikai hatékonysága a kereskedelmi forgalomban kapható 

töltetek között a legnagyobb. A Kinetex töltetek 100 Å-ös, illetve a Cortecs 

töltet 90 Å-ös névleges pórusátmérője lehetővé teszi, hogy kisebb, vagy 

közepes méretű peptidek elválasztásában alkalmazzuk őket. A piacon eddig 

egyedien nagy hatékonyságú 1,3 μm szemcseátmérőjű Kinetex töltet kis 

permeabilitása és nyomástűrése miatt csak ultra gyors, mérsékelt elválasztási 

kapacitást igénylő feladatokban teljesíti túl az 1,6 μm szemcseátmérőjű 

Cortecs töltetet. Az új, 1,6 μm szemcseátmérőjű héjszerű töltet a gyakorlati 

munkatartományban gradiens és izokratikus feladatokban is jobban 

használható, mint az 1,3 és 1,7 μm szemcseátmérőjű töltetek. Az 

ultrahatékony, kis térfogatú kolonnák kismolekulák elválasztása esetén 

érzékenyek a kolonnán kívüli zónadiszperzióra. Nagyobb molekulák, pl. 

peptidek elválasztásakor az anyagátadási ellenállás növekedéséből származó 

zónadiszperzió miatt a kolonnán kívüli zónadiszperzió jelentősége az 1,3-1,7 

μm szemcseátmérő tartományban csökken. Ennek megfelelően az általunk 

vizsgált töltetek alkalmasak peptidek fordított fázisú elválasztásában. Az 1,3 

μm szemcseátmérőjű töltetet alkalmazása elsősorban gyors gradiensek, pl. 

on-line 2D rendszerek második dimenziójában válhat előnyössé. Az 1,6 μm 

átmérőjű szemcsék pedig előnyösek lehetnek nagy áteresztőképességű, 

nagyobb felbontást igénylő peptidtérképezési vizsgálatokban.  
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2.2. Héjszerű, fordított fázisú, szén-polimer-nanogyémánt 

kompozit töltet értékelése fehérjék elválasztásában 

2.2.1.  A kutatás háttere 

 

Az ultranagy hatékonyságú, porózus, héjszerű, valamint monolit töltetek 

megjelenésével és azt követően a fejlesztések elsősorban a szilikagél alapú 

töltetek hatékonyságának növelését, valamint változatos felületi kémia 

bevezetését célozták meg [23,24,81,104]. A piacon megjelentek a C3, C12, 

pentafluoro-fenil, fenil-hexil, bifenil, stb. módosítású, fehérjék elválasztására 

dedikált, ultranagy hatékonyságú töltetek, melyek várhatóan eltérő 

szelektivitást biztosítanak a korábbi C4 és C18 töltetektől.  

A folyadékkromatográfia története során korán felismerték, hogy a szilikagél 

mellett egyéb anyagok is alkalmasak lehetnek állófázis fejlesztésre. 

Megjelentek a grafitizált szén, polimer, cirkónia, stb. alapú állófázisok. 

Kevésbé ismert, de 1973-ban először próbálkoztak gyémánt alapú állófázis 

fejlesztésével [82]. Az alkalmazott természetes gyémánt heterogén 

adszorpciós felülete és a töltet ára megakadályozta elterjedését a 

folyadékkromatográfiában. Az elmúlt 40 év technológiai fejlődése lehetővé 

tette a nagytisztaságú, kontrollált méretű és formájú, kedvező árú gyémánt 

szemcsék gyártását [83]. A gyémánt szemcsék fizikai és kémiai tulajdonságai 

újra felvetették a folyadékkromatográfiás alkalmazás lehetőségét. Jó 

hővezető képességük [83], pH stabilitásuk [84] és biokompatibilitásuk [105] 

potenciálisan alkalmassá teszi ezen szemcséket peptidek és fehérjék 

elválasztására. 2014-ben a Daimond Analytics cég kifejlesztette héjszerű, 

szén-polimer-nanogyémánt kompozit töltetét. A héjszerű szemcse magja egy 

3,4 μm átmérőjű, elszenesített, porózus polisztirol-divinilbenzol szemcse. A 

magot poli-allilaminnal vonják be, mely megszünteti annak porozitását. A 

polimer rétegbe nanogyémánt szemcséket ágyaznak. A polimer-nanogyémánt 
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rétegek felvitelét megismételve 0,1 μm vastagságú porózus héjszerkezetet 

alakítanak ki a mag körül, melynek felülete kb. 23m
2
/g [106]. A szemcséket 

ezután szitálják, C18-láncokkal módosítják és a polimert keresztkötik. Újabb 

tanulmányok bemutatták az így szintetizált kompozit töltet alkalmazhatóságát 

normál és fordított fázisú módban [106,107]. A kompozit töltet kinetikai 

hatékonysága fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos javulást mutat 

[83,106], ugyanakkor kismolekulák esetében továbbra is fele-kétharmada a 

szilika alapú töltetek nyújtotta kinetikai hatékonyságnak [21,24]. Ennek 

megfelelően a töltet további fejlesztésre szorul. A polimer primer 

aminocsoportjainak köszönhetően a felület pH-től függően töltött, mely 

lehetővé teszi ún. kevert módú, hidrofób-anioncserélő viselkedés 

kialakulását. A szilanol csoportok hiánya a kevert módú viselkedés mellett 

alternatív szelektivitást eredményezhet a szilika alapú C18 állófázisokkal 

szemben. A szemcsék 180 Å-ös pórusátmérője és héjszerkezetű morfológiája 

potenciálisan alkalmassá teszi a töltetet peptidek és fehérjék elválasztására. 

Az irodalom eddig nem közölt adatokat a kompozit töltet fehérjék 

elválasztásában történő alkalmazására. A töltet lehetőségeit és korlátait 

modell fehérjékkel és valós elválasztási probléma bemutatásával 

szemléltetjük. 

 

2.2.2.  Felhasznált anyagok és eszközök 

 

A kísérletek során egy Diamond Analytics FLARE C18 (2,1*100 mm, 3,6 

μm, 180 Å) kolonnát vizsgáltunk. A kinetikai teszteléshez használt modell 

fehérjék humán transzferrin (TRFE, MW=77 kDA, pI=6,1-5,3, Sigma, 

UniProt: P02786) szarvasmarha szérum albumin (BSA, MW=69,3 kDa, 

pI=4,9, Sigma, UniProt: P02769) és lószívből izolált citokróm-C (Cyt-C, 
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MW=12,4 kDa, pI=10,5, Sigma, Uniprot: P00004) voltak. A valós 

elválasztási probléma bemutatásához rekombináns Interferon α-2A-t 

(MW=19,2 kDa, Roferon) és oxidált, valamint redukált variánsait használtuk.  

A modell fehérjékből keverék oldatot készítettünk, mely 0,3 mg/ml 

koncentrációban tartalmazta mindegyik fehérjét. Az Interferont hígítás 

nélkül, kereskedelmi formájában injektáltuk. A redukált és oxidált 

variánsokat 100 μl kereskedelmi Interferon oldatból készítettük. Redukálás 

céljából kis mennyiségű dititreitolt (DTT, Sigma) adtunk az oldathoz, majd 

30°C-on 30 percig sötétben inkubáltuk a mintát. Oxidáció céljából 1 μl 30%-

os hidrogén peroxidot (Sigma, ACS reagens) adtunk az oldathoz, amit 30°C-

on 60 percig inkubáltunk. Az oxidáció megállítására kis mennyiségű 

metionint (Sigma, ≥98%) adtunk a mintához.  

A kinetikai kísérleteket a 2.1.2 bekezdésben ismertetetett Waters Acquity I-

Class készülékkel végeztük. A valós elválasztási feladatot egy hasonló 

konfigurációjú, FL detektorral felszerelt Waters Acquity UPLC-UV-FL 

folyadékkromatográfiás rendszeren végeztük. A fluoreszcens detektort 

280nm gerjesztési és 360nm emissziós hullámhosszra, valamint 20Hz 

frekvenciájú mintavételezésre állítottuk. A kísérletekhez MilliQ víztisztító 

rendszer által tisztított vizet, acetonitrilt (gradiens tisztaság, Sigma), 

trifluorecetsavat (≥99%, Sigma) használtunk.  

2.2.3.  Módszerek 

 

A kromatográfiás kísérletekhez használt mozgófázisokat A: nagytisztaságú 

vízből, B: acetonitrilből készítettük. A kinetikai vizsgálat során a kolonnán 

különböző körülmények között elérhető 6. egyenlet szerinti csúcskapacitást 

vizsgáltuk. A gradiens 20-45%B volt, melyhez 4, 12, 20, 28, 36 és 44 perc 

gradiensidőt állítottuk be. Az áramlási sebességet 0,2 és 0,4 ml/min-re 
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állítottuk. A kísérletek során a mozgófázis 0,1, 0,2, 0,3 és 0,5% TFA-t 

tartalmazott. A mérési hőmérsékletet 30 és 50°C-on vizsgáltuk. 

Az Interferon variánsokat 25-50%B, 7 perces gradiens program mellett 

vizsgáltuk. Az áramlási sebességet 0,3 ml/min-re állítottuk. A mozgófázis 0,3 

és 0,5% TFA-t tartalmazott, a mérési hőmérsékletet 30, 50, és 90°C között 

változtattuk. 

2.2.4.  Mérési eredmények és értékelésük 

 

A kompozit töltet kinetikai hatékonyságának értékelését irodalmi 

eredmények alapján állítottuk össze. Ezek szerint a jellemzésre használt 

komponens minősége, a gradiens idő, a mérési hőmérséklet és az áramlási 

sebesség alapvetően befolyásolják a tölteten elérhető csúcskapacitást. 

Nagyobb molekulatömegű komponensekkel kisebb kinetikai hatékonyság 

érhető el. Nagymolekulák esetében a gradiensidő növelése, a hőmérséklet 

emelése és az áramlási sebesség csökkentése kedvez az elérhető kinetikai 

hatékonyság növekedésének [24]. A gyakorlati módszerfejlesztések során 

általában ezeket a körülményeket optimalizálják. Az eredmények 

összevethetőségének szempontjából a felsorolt, hatékonyságot potenciálisan 

befolyásoló körülmények változtatásával értékeltük a kompozit töltet 

teljesítményét. A mérési eredményeket a 6-8. ábrák szemléltetik.  
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6. ábra. A: TFA koncentráció hatása a kompozit kolonnán elérhető 

csúcskapacitásra. Mérési körülmények: T=30°C, 0,2ml/min, Vinj=2μl, 

20-45%B. Világostól sötét szimbólumokig a TFA koncentráció 

növekedése: 0,1, 0,2, 0,3, 0,5 v/v%. Háromszögek: citokróm-C, 

négyszögek: transzferrin, rombuszok: albumin eredményei. B: 4 min 

gradiensidő mellet felvett kromatogramok. 
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7. ábra. A: Mérési hőmérséklet hatása a kompozit kolonnán elérhető 

csúcskapacitásra. Mérési körülmények: 0,2ml/min, CTFA=0,2v/v%, 

Vinj=2μl, 20-45%B. B: 4 min gradiensidő mellet kapott 

kromatogramok. Sötét szimbólumok: 50°C-on, világos szimbólumok: 

30°C-on mért eredmények. Háromszögek: citokróm-C, négyszögek: 

transzferrin, rombuszok: albumin eredményei. B: 4 min gradiensidő 

mellet felvett kromatogramok. 
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8. ábra. A: Áramlási sebesség hatása a kompozit kolonnán elérhető 

csúcskapacitásra. Mérési körülmények: T=30°C, CTFA=0,2v/v%, 

Vinj=2μl, 20-45%B. Világos szimbólumok: 0,2ml/min, sötét 

szimbólumok: 0,4 ml/min mellett mért eredmények. Háromszögek: 

citokróm-C, négyszögek: transzferrin, rombuszok: albumin eredményei. 

B: 4 min gradiensidő mellet felvett kromatogramok. 
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Peptidek és fehérjék elválasztása során a mozgófázis általában 0,05-0,1v/v% 

TFA-t tartalmaz. A TFA alkalmazása fordított fázisú elválasztások során 

előnyös, mert jó szolvatációs és ionpárképző tulajdonságai mellett 

visszaszorítja a maradék szilanolok ionizációja során kialakuló ioncserés 

kölcsönhatást. Használatával csökkenthető a zónaszélesedés és a javítható a 

csúcsszimmetria [108]. A 6. ábra szerint a TFA koncentráció növelésével a 

csúcskapacitás növelhető. A szokásosan alkalmazott 0,1v/v% TFA a 

kompozit töltet esetében nem adott kielégítő teljesítményt sem a 

csúcskapacitást, sem a csúcsok szimmetriáját tekintve. A TFA koncentráció 

növekedésével retenciónövekedés is tapasztalható, mely szerint a TFA 

koncentráció növekedésével a fehérjék hidrofób jellege felerősödik. Alacsony 

TFA koncentráció mellett feltehetően H-hidas kölcsönhatás jelenléte 

határozza meg a kinetikai teljesítmény, míg magasabb TFA koncentráció 

esetében a hidrofób kölcsönhatás előtérbe kerülése miatt javulhat a kinetikai 

teljesítmény. A TFA koncentráció növekedésének hatása kinetikai 

teljesítményre a kompozit töltet esetében új tulajdonság, mely nem jellemző a 

szilika alapú (pl. Aeris Widepore) kolonnákra [109]. A hőmérséklet 

emelésével az elérhető csúcskapacitás nem változik jelentős mértékben (7. 

ábra). Ez ugyancsak szokatlan fehérjék fordított fázisú 

folyadékkromatográfiája során. A jelenség feltehetően annak köszönhető, 

hogy szemben a szilikagél alapú töltetekkel, az állófázis felületén nem 

fordulnak elő savas karakterű szilanolok, melyek ioncserés kölcsönhatásának 

erőssége az alkalmazott hőmérséklet függvénye. Az áramlási sebesség 

növekedésével nem változik jelentős mértékben a csúcskapacitás (8. ábra). A 

kompozit töltet esetében tehát az anyagátadási ellenállás a vizsgált 12-77 kDa 

molekulatömegű vegyületek esetében nem játszik meghatározó szerepet. A 

hőmérséklet és az áramlási sebesség hatása során kapott eredményeket a 
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szilika alapú töltetekkel kapott eredmények alapján nem vártuk. Részletesebb 

magyarázatuk további vizsgálatokat igényel.  

A fordított fázisú folyadékkromatográfia gyakran alkalmazott technika 

terápiás fehérjék egymáshoz hasonló bomlástermékeinek/melléktermékeinek 

elválasztásában. Ilyen szennyezők például az oxidált, redukált, vagy 

deaminált variánsok. Gradiens módban (0,3 ml/min, 25-50%B, 7min, 50°C) 

vizsgáltuk a hőmérséklet és a TFA koncentráció változtatatásának hatását az 

Interferon variánsok elválasztásában. A kísérletek során felhasználtuk a 

kinetikai tesztek során nyert tapasztalatokat. A 9. ábrán a TFA koncentráció 

növekedésével jól láthatóan csökken a csúcsok szélessége, így növekszik a 

kritikus párként eluálódó intakt és redukált 1 variáns közötti felbontás. A 

mérési hőmérséklet változása nem befolyásolta jelentős mértékben az 

elérhető kinetikai teljesítményt. A 10. ábra alapján jól megfigyelhető a 

hőmérséklet szelektivitásra gyakorolt hatása. A hőmérséklet szelektivitásra 

gyakorolt hatását három különböző hőmérsékleten (30, 60 és 90°C), két 

különböző TFA koncentráció mellett (0,3 és 0,5v/v%) a 10. ábrán bemutatott 

eredményeket kaptuk. A szelektivitások az egyes komponensek minőségének 

függvényében szisztematikus változást mutatnak a hőmérséklet változásával, 

míg a TFA koncentráció változása nincs szignifikáns hatással a szelektivitás 

változására.  
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9.ábra. Oxidált és redukált Interferon variánsok elválasztása az intakt 

formától FLARE kompozit tölteten. A: 0,3 v/v% TFA, B: 0,5 v/v% TFA. 0,3 

ml/min, 25-50%B, 7min, 50°C, Vinj:2µl 
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10.ábra. Oxidált és redukált Interferon variánsok szelektivitásának változása 

FLARE kompozit tölteten. 0,3 ml/min, 25-50%B, 7min, 50°C, Vinj:2µl 

2.2.5. Összefoglalás 

 

A kompozit töltet gyakorlati szempontból fontos tulajdonságai, hogy már 

rövid, 15-20 perces gradiensek esetén is hasonló kinetikai teljesítményt nyújt 

a szilika alapú állófázisokkal [24]. A kinetikai teljesítményt nem befolyásolja 

jelentős mértékben a hőmérséklet emelése. Nincs tehát szükség magas 

hőmérsékletű gradiensek alkalmazására, melyek megnövelhetik a kolonnán 

történő hőmérsékleti degradáció kockázatát [110]. Az áramlási sebesség 

növelése nem csökkenti a teljesítményt. Mindhárom vizsgált fehérje esetében 

keskeny, szimmetrikus csúcsokat kaptunk. A kapott eredmények alapján a 

kompozit töltet alkalmazható fehérjék gyors, alacsony hőmérsékletű 

elválasztásában. A töltet gyakorlati alkalmazhatóságát Interferon 

variánsainak elválasztásában vizsgáltuk. A TFA koncentráció szokásos 0,05-

0,1 v/v%-ról 0,3-0,5v/v%-ra történő emelésével hasonló minőségű 

elválasztás érhető el, mint a szilika alapú állófázisokon kidolgozott 
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módszerek esetében [23]. A hőmérséklet változtatásával a szelektivitás 

szisztematikusan szabályozható az egyes variánsok között. A töltet 

hatékonysága ezek alapján a TFA koncentrációval, míg szelektivitása a 

hőmérséklet változtatásával szabályozható. 

 

2.3. Fehérjék izolálása fordított fázisú folyadékkromatográfiával 

2.3.1.  A kutatás háttere 

 

A kromatográfiás módszerek analitikai alkalmazásukon túl alkalmasak 

lehetnek peptidek és fehérjék komplex mintákból történő izolálására is 

[10,11]. Ilyen esetben az izolálási célnak megfelelő szelektivitású 

kromatográfiás módszer kiválasztásával az elúciót követően a kívánt 

komponensek diszkrét térfogatokban frakcionálhatók. A frakcionálás előnye, 

hogy összetett mátrixokat nagymértékben képes egyszerűsíteni. A 

frakcionálást ismételve, a frakciók töményítésével elérhető a kívánt 

komponensek megfelelő dúsítása. Az MTA TTK MS Proteomika 

Kutatócsoporttal együttműködve plazma fehérjék fordított fázisú 

kromatográfiás frakcionálását végeztem. A frakcionálás célja, hogy albumin 

és globulin depletálást követően kiválasztott humán plazma fehérjéket úgy 

izoláljunk, hogy azok glikoformái egy frakcióba kerüljenek. Vizsgálataink és 

irodalmi adatok alapján erre alkalmas a fordított fázisú 

folyadékkromatográfia [39,111], mely nem választja el a plazma fehérje 

glikoformákat és nem változtatja meg a glikozilációs mintázatot, szemben 

egyéb glikoprotein dúsítási módszerekkel [112,113]. A frakcionálás során 

alapvető fontosságú a fehérjék lehető legtökéletesebb visszanyerése az 

állófázisról. Erős szorpciós tulajdonságaik miatt a fehérjék egyes esetekben 

nem eluálhatóak teljes mértékben a fordított fázisú kromatográfiás töltetről, 
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deszorpciójuk olyan lassú, hogy nem frakcionálhatóak kromatográfiás 

csúcsként. A szorpciós tulajdonságok megismerése így kulcsfontosságú a 

sikeres frakcionálás szempontjából. Fehérjék fordított fázisú elválasztása 

során az állófázis, a mozgófázis összetétele, a mérési körülmények, a fehérje 

konformációs állapota és mikroheterogenitása is szerepet játszanak a 

molekula és az állófázis között kialakuló kölcsönhatásokban [36]. A 

kölcsönhatások összetettsége miatt a retenció és a visszanyerés előrejelzése 

nem lehetséges, kísérleti adatok alapján történő modellezés azonban 

alkalmazható [50]. A fehérjék kromatográfiás viselkedésének megértése az 

esetek többségében szükségszerűvé teszi, hogy az azt befolyásoló 

körülmények számának korlátozzuk a vizsgálatok során. Az irodalom több 

esetben leírta, hogy a visszanyerés értéke a kromatográfiás körülmények 

változtatásával szabályozható. A mérési hőmérséklet [104,110,114,115], 

felületmódosítás minősége [104,116,117], és az alkalmazott nyomás [118], 

valamint a szerves eluens minősége [104] hatással vannak a visszanyerésre. 

Karger és munkatársai átfogó tanulmányt közöltek a csúcsalak, a 

visszanyerés és a kromatográfiás körülmények kapcsolatáról [104]. 

Eredményeik szerint acetonitril helyett 1-propanol alkalmazása, valamint az 

alkalmazott foszfát puffer koncentrációjának csökkentése javítja a 

visszanyerést. Fehérjék fordított fázisú kromatográfiája során a mozgófázisba 

általában savas karakterű ionpárképző adalékot tesznek. A leggyakoribb ilyen 

adalék a trifluorecetsav, melyet általában 0,1 v/v%-ban alkalmaznak. 

Ilyenkor a mozgófázis pH-ja 1,5-2 között van. Ebben a közegben a savas 

oldalláncok, valamint a C-terminális ionizációja visszaszorul, míg a bázikus 

oldalláncok és az N-terminális protonálódnak. A makromulekula kifelé tehát 

pozitív töltésű lesz. Az ionpárkéző anionja ionpárokat képez a töltött 

makromolekulával, melynek hidrofób karaktere így felerősödik [119]. 

Feltehetően ez az ionpár hat kölcsön az alkilmódosított felülettel [47]. Több 
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tanulmány leírta az ionpárképző adalékok retencióra és csúcsalakra gyakorolt 

hatását [44-46,116,118,120,121]. Ezek alapján az adalék minőségének és 

koncentrációjának hatása van a makromolekula és az állófázis között 

kialakuló molekuláris kölcsönhatásokra. A gyakori alkalmazás ellenére nem 

tisztázott, hogy az ionpárképző minősége és mennyisége milyen hatással van 

a visszanyerésre. Az irodalomban eddig leírt, a visszanyerést befolyásoló 

körülmények kölcsönhatását sem közölték. A kísérleti tervek alkalmasak a 

kromatográfiás körülmények hatásának és kölcsönhatásainak vizsgálatára 

[122,123]. A visszanyerésre hatással lévő eddig vizsgált és nem vizsgált 

körülmények hatását modell fehérjékkel, kísérleti terv segítségével 

igyekeztünk felderíteni. 

 

2.3.2.  Felhasznált anyagok és eszközök 

 

A kísérletek során a kromatográfiás körülmények visszanyerésre gyakorolt 

hatását Phenomenex Aeris Widepore XB-C18 (2,1*150 mm, 3,6 μm) 

kolonnán vizsgáltam. A modell fehérjék humán transzferrin (MW=77 

kDA,pI=6,1-5,3, Sigma, UniProt: P02786) a tojásfehérje lizozim (MW=14,3 

kDa, pI=11, Sigma, UniProt: P00698) voltak. A kromatográfiás kísérletekhez 

a fehérjéket vízben oldottam, 20 pmol/µl koncentrációban. A visszanyerési 

vizsgálatokat később kiterjesztettem változatos felületi módosítású, fordított 

fázisú töltetekre. A kiterjesztett vizsgálatokat Waters Acquity UPLC BEH300 

C18 (2,1*100 mm, 1,7 μm) és C4 (2,1*150 mm, 1,7 μm), valamint 

Phenomenex Aeris Widepore XB-C18 (2,1*150 mm, 3,6 μm), XB-C8 

(2,1*150 mm, 3,6 μm) és C4 (2,1*150 mm, 3,6 μm) kolonnákon végeztem. A 

kromatográfiás kísérleteket egy Waters Acquity UPLC-MS kromatográfiás 

rendszeren hajtottam végre. A fehérjék lehetséges szerkezet-visszanyerés 

kapcsolatának felderítése céljából tömegspektrometriás vizsgálatokat 
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végeztem. A kromatográfiás rendszer nagynyomású szivattyúból, automata 

mintaadagolóból, kolonna termosztátból és UV detektorból állt. A 

mintaadagoló 5 μl-es mintahurokkal volt felszerelve, injektáláskor full loop 

üzemmódot használtam. Az UV detektorcella 500 nl térfogatú, a detektálást 

280 nm-en 20 Hz-es pásztázási sebességgel végeztem. A kromatográfot egy 

Waters Micromass QToF Premier tömegspektrométerrel kapcsoltuk. Az 

ionforrást pozitív ESI módban használtam. Pásztázó üzemmódban, m/z 600-

4000 között végeztem adatgyűjtést. A pásztázás ideje 1,5 s, a felvételek 

közötti késleltetés 0,02 s volt. A kapilláris feszültséget 2,8 kV-ra, a „cone” 

feszültséget 35V-ra, a forrás hőmérsékletét 90°C-ra és a szárító N2 gázt 

250°C, 800 L/h-ra állítottam. Az adatgyűjtést és feldolgozást Waters 

MassLynx V4.1. szoftver vezérelte. Az adatok feldolgozására MS Excel és 

Statistica 12 szoftvereket használtam. A fehérjék szerkezetére vonatkozó 

tömegspektrometriás mérési eredményeket ortogonális módszerrel, cirkuláris 

dikroizmussal támasztottuk alá. A CD méréseket egy Jasco J-715 

spektropolariméteren végeztük, 25 ± 0,2 °C hőmérsékleten. A CD 

spektrumokat a távoli UV (195-250 nm) tartományban 35% MeCN 65% H2O 

oldatban, 10 μM-os fehérjekoncentráció mellett, 0,1 cm-es optikai úthosszal 

vettük fel. A közeli (250-330 nm) UV tartományban 35 μM-os 

fehérjekoncentráció mellett, 1 cm-es optikai úthosszt alkalmaztunk. A 

pásztázási sebesség 50 és 100 nm/s-re állítottuk be. A kísérletekhez MilliQ 

víztisztító rendszer által tisztított vizet, acetonitrilt (gradiens tisztaság, 

Sigma), trifluorecetsavat (≥99%, Sigma) és hangyasavat (≥96%, Sigma) 

használtunk.  
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2.3.3.  Módszerek 

 

A visszanyerést befolyásoló kromatográfiás körülmények vizsgálatára 

centrumpontos kompozit kísérleti tervet készítettünk, mely alkalmas több 

faktoros, nem lineáris hatások és kölcsönhatások leírására, mérsékelt számú 

kísérletek elvégzésével [122]. A tervben három faktor, a kolonna 

nyomásesése, a mérési hőmérséklet, valamint a mozgófázis trifluorecetsav 

koncentrációjának hatását vizsgáltuk a modell fehérjék visszanyerésére. A 

kolonnán ébredő nyomásesést az áramlási sebesség változtatásával 1300-

6700 psi között vizsgáltuk. A mérési hőmérsékletet 36-63°C között, a 

mozgófázis TFA koncentrációját pedig 0,01-0,29 v/v% között változattuk. 

Gradiens elúciót alkalmaztam, mely során az mozgófázis összetétel 9 perc 

alatt 20% acetonitrilről 60% acetonitrilre változott. Az injektált mennyiség 

100 pmol fehérje volt 5 µl injektált térfogatban.  

 

11. ábra. Centrumpontos kompozit kísérleti terv faktortere visszanyerés 

vizsgálatára. Centrumpont: 4000 psi, 50°C, 0,15% TFA, vizsgált 

tartomány: centrumpont ± 2700 psi, ± 14°C, ± 0,14  % TFA 
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A visszanyerést a kolonnán regisztrált UV csúcsterület és kolonna nélkül, 

ugyanolyan körülmények között regisztrált UV csúcsterület hányadosából 

számítottuk a (9) egyenlet segítségével. 

R=(Csúcsterületkolonnán/ Csúcsterületkolonna nélkül)*100, (9) 

ahol R a visszanyerés. Az alkalmazott kísérleti tervet és a faktortér mérési 

pontjait a 11. ábra szemlélteti. 

A 11. ábrán a zöld pontok 3 centrumbeli ismétlést, a kék pontok pedig a 

koordináta tengelyeken jelölt értékeknek megfelelő beállításokat jelölik. A 

csillagpontok a centrumtól egyforma távolságra helyezkednek el.  

T [°C] TFA [v/v%] P [psi] áramlás [ml/perc] 

36 0,15 4000 0,463 

40 0,05 2000 0,215 

40 0,05 6000 0,700 

40 0,25 2000 0,215 

40 0,25 6000 0,700 

50 0,01 4000 0,515 

50 0,15 1300 0,161 

50 0,15 6700 0,835 

50 0,15 4000 0,515 

50 0,29 4000 0,515 

60 0,05 2000 0,298 

60 0,05 6000 0,860 

60 0,25 2000 0,298 

60 0,25 2000 0,298 

60 0,25 6000 0,860 

63 0,15 4000 0,605 

3. táblázat. A 11. ábrán bemutatott centrumpontos kompozit kísérleti terv 

mérési pontjai. A megfelelő nyomás eléréséhez az AWP-XB-C18 

kolonnán a jobb szélső oszlopban megadott áramlásokat állítottuk be. 
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Nyomásesés esetén centrumpont ± 2700 psi, hőmérséklet esetén centrumpont 

± 14°C, TFA koncentráció esetén pedig centrumpont ± 0,14 v/v%. A mérési 

pontokat a 3. táblázat tartalmazza. Az értékelésre 15 különböző kísérleti 

körülmény 17 adatponját használtam (kétszintes, három faktoros terv 8 pontja 

+ 6 csillagpont + centrumpont háromszori ismétlése)  

A faktorok hatásának és a kölcsönhatásainak értékelésére a Statistica szoftver 

a (10) egyenletet alkalmazta. 

, (10) 

 

ahol y az u-ik válaszfüggvény, β az i-ik faktor hatáskoefficiense, x az i-ik 

faktor szintje, ε pedig modell hibája. 

Ezt követően a TFA koncentráció visszanyerésre gyakorolt hatását 

kiterjesztett kísérletek során, különböző kolonnákon, 0,005-0,3 v/v% 

koncentrációtartományban vizsgáltuk. Az alkalmazott gradiens elúció során 

3% acetonitrilről 55% acetonitrilre emeltük a mozgófázis szerves 

oldószertartalmát, 5%/min meredekséggel. A kolonnát 50°C-on 

termosztáltuk, az áramlási sebesség 0,3 ml/min volt. A vizsgálatok során az 

egyes kolonnákon a kisebb TFA koncentrációtól haladtunk a nagyobb felé. 

Mozgófázis váltáskor a kolonnát 10 térfogatnyi új mozgófázissal mostuk át. 

Vak minta injektálását követően injektáltuk a fehérjéket. A méréseket 

megismételtük, az ismételt mérések átlagát használtuk a (9) egyenlet szerinti 

visszanyerés számítására. Az ismételt mérések közti visszanyerés eltérése 

minden esetben 1% alatti volt.  

A TFA koncentráció fehérje szerkezetre gyakorolt hatását UPLC-UV-MS 

kapcsolatban és direkt injektálással vizsgáltuk. A szerkezetre vonatkozó 

tömegspektrometriás információkat a tömegspektumokban megfigyelhető 
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változó töltéseloszlásokból nyertük. A CD vizsgálatok során a 

szerkezetvizsgálatkor alkalmazott kromatográfiás körülményeket állítottuk 

be.  

2.3.4.  Mérési eredmények és értékelésük 

 

A centrumpontos kompozit kísérleti terv végrehajtása és az eredmények 

értékelése után a 12. és 13. ábra szerinti válaszfelületek adódtak a 

visszanyerésre és a nettó retenciós időre. A felületek a matematikai modell 

által leírt faktorok hatását, míg a kék körök a mérési eredményeket 

szemléltetik. A részletes adatokat a 4-7 táblázatok tartalmazzák. A faktorok 

esetében L a lineáris, Q a négyzetes hatástagot írja le. A táblázatok utolsó 

három sora a kölcsönhatásokat írja le. A hatás a faktor alsó szintjéről a felső 

szintre történő változatásának hatását írja le a válaszfüggvényen.  

 

12. ábra. Transzferrin (A) és lizozim (B) visszanyerés-válaszfelületei 

a 11. ábra szerinti centrumpontos kompozit kísérleti tervre 50°C 

rögzített hőmérsékleten. 
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13. ábra. Transzferrin (A) és lizozim (B) nettó retenciós idő válaszfelületei a 

11. ábra szerinti centrumpontos kompozit kísérleti tervre 4000 psi 

rögzített nyomáson. 

P annak a valószínűsége, hogy 95%-os konfidenciaszinten a hatást akkor is 

észrevesszük, ha nem létezik. β a (10) egyenletben szereplő hatáskoefficiens. 

Pirossal a statisztikai próba által szignifikánsnak talált hatások vannak 

kiemelve. 
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hatás P β std. hiba (β) 

-95 % konf. 

hat. (β) 

95 % konf. 

hat. (β) 
tr

an
sz

fe
rr

in
 R

 [
%

] 

átlagos R [%]  70,4 0,0000 70,4 2,43 64,6 76,1 

(1) T [°C] (L) -2,7 0,3592 -1,3 1,37 -4,6 1,9 

   T [°C] (Q) -1,0 0,7930 -0,5 1,81 -4,8 3,8 

(2) CTFA [v/v%] (L) -15,4 0,0008 -7,7 1,37 -10,9 -4,5 

   CTFA [v/v%] (Q) 2,3 0,5428 1,2 1,81 -3,1 5,4 

(3) ΔP [psi] (L) -2,6 0,3732 -1,3 1,37 -4,5 1,9 

   ΔP [psi] (Q) 4,7 0,2326 2,4 1,81 -1,9 6,6 

1(L)-2(L) -1,7 0,6274 -0,8 1,65 -4,7 3,1 

1(L)-3(L) 2,9 0,4105 1,4 1,65 -2,5 5,4 

2(L)-3(L) -4,8 0,1887 -2,4 1,65 -6,3 1,5 

4. táblázat. A centrumpontos kompozit kísérleti terv végrehajtása során 

transzferrin visszanyerésére kapott eredmények statisztikai értékelése. L: 

lineáris hatástag, Q: négyzetes hatástag, P: annak a valószínűsége, hogy 95%-

os konfidenciaszinten a hatást akkor is észrevesszük, ha nem létezik, β a (10) 

egyenletben szereplő hatáskoefficiens. 

    hatás P β 
std. hiba 

(β) 

-95 % konf. 

hat. (β) 

95 % konf. 

hat. (β) 

li
zo

zi
m

 R
 [

%
] 

átlagos R [%]  75,7 0,0000 75,7 1,22 72,9 78,6 

(1) T [°C] (L) -1,0 0,4894 -0,5 0,69 -2,1 1,1 

   T [°C] (Q) -0,8 0,6743 -0,4 0,91 -2,6 1,8 

(2) CTFA [v/v%] (L) -13,0 0,0000 -6,5 0,69 -8,1 -4,9 

   CTFA [v/v%] (Q) 12,0 0,0003 6,0 0,91 3,9 8,2 

(3) ΔP [psi] (L) -5,7 0,0043 -2,9 0,69 -4,5 -1,2 

   ΔP [psi] (Q) 4,1 0,0593 2,0 0,91 -0,1 4,2 

1(L)-2(L) 1,6 0,3560 0,8 0,83 -1,1 2,8 

1(L)-3(L) 1,4 0,4424 0,7 0,83 -1,3 2,7 

2(L)-3(L) -3,6 0,0691 -1,8 0,83 -3,8 0,2 

5. táblázat. A centrumpontos kompozit kísérleti terv végrehajtása során 

lizozim visszanyerésére kapott eredmények statisztikai értékelése. 

Magyarázat: ld. 4. táblázat 



 54   
 

    hatás P β 
std. hiba 

(β) 

-95 % konf. 

hat. (β) 

95 % konf. 

hat. (β) 

tr
an

sz
fe

rr
in

 R
.t

. N
 [

m
in

] 

átlagos R.t.N [min] 4,89 0,0000 4,89 0,01 4,9 4,9 

(1) T [°C] (L) -0,08 0,0004 -0,04 0,01 -0,1 0,0 

   T [°C] (Q) 0,05 0,0221 0,02 0,01 0,0 0,0 

(2) CTFA [v/v%] (L) 0,53 0,0000 0,26 0,01 0,3 0,3 

   CTFA [v/v%] (Q) -0,16 0,0000 -0,08 0,01 -0,1 -0,1 

(3) ΔP [psi] (L) -0,08 0,0004 -0,04 0,01 -0,1 0,0 

   ΔP [psi] (Q) 0,07 0,0024 0,04 0,01 0,0 0,1 

1(L)-2(L) -0,01 0,4235 -0,01 0,01 0,0 0,0 

1(L)-3(L) 0,03 0,0628 0,02 0,01 0,0 0,0 

2(L)-3(L) -0,04 0,0233 -0,02 0,01 0,0 0,0 

6. táblázat. A centrumpontos kompozit kísérleti terv végrehajtása során 

transzferrin nettó retenciós idejére kapott eredmények statisztikai értékelése. 

L: lineáris hatástag, Q: négyzetes hatástag, P: annak a valószínűsége, hogy 

95%-os konfidenciaszinten a hatást akkor is észrevesszük, ha nem létezik, β a 

(10) egyenletben szereplő hatáskoefficiens. 

    hatás P β 
std. hiba 

(β) 

-95 % konf. 

hat. (β) 

95 % konf. 

hat. (β) 

li
zo

zi
m

 R
.t

. N
 [

m
in

] 

átlagos R.t.N [min] 4,89 0,0000 4,89 0,01 4,9 4,9 

(1) T [°C] (L) -0,08 0,0004 -0,04 0,01 -0,1 0,0 

   T [°C] (Q) 0,05 0,0221 0,02 0,01 0,0 0,0 

(2) CTFA [v/v%] (L) 0,53 0,0000 0,26 0,01 0,3 0,3 

   CTFA [v/v%] (Q) -0,16 0,0000 -0,08 0,01 -0,1 -0,1 

(3) ΔP [psi] (L) -0,08 0,0004 -0,04 0,01 -0,1 0,0 

   ΔP [psi] (Q) 0,07 0,0024 0,04 0,01 0,0 0,1 

1(L)-2(L) -0,01 0,4235 -0,01 0,01 0,0 0,0 

1(L)-3(L) -0,04 0,0233 -0,02 0,01 0,0 0,0 

2(L)-3(L) 0,03 0,0628 0,02 0,01 0,0 0,0 
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7. táblázat. A centrumpontos kompozit kísérleti terv végrehajtása során 

lizozim nettó retenciós idejére kapott eredmények statisztikai értékelése. 

Magyarázat: ld. 6. táblázat 

 

A statisztikai próba szerint a mindkét modell fehérje visszanyerésében 

szignifikáns és nagy hatása van a mozgófázisbeli TFA koncentrációnak. A 

többi faktor ezen kísérleti körülmények között vagy nem szignifikáns, vagy 

hatása kicsi és kevésbé szignifikáns. Eschelbach és Jorgenson a nyomás 

hatását a visszanyerésre tanulmányozva azt találták, hogy a visszanyerés 

1580 bar nyomásnál nagyobb, mint 160 bar nyomáson. A jelenség 

magyarázata nem tisztázott [118]. A kísérleteink során alkalmazott ~130-400 

bar nyomáson ez a különbség nem volt egyértelmű. A nettó retenciós időre 

vonatkozóan hasonló megállapítások tehetők. Ebben az esetben is alapvetően 

meghatározó a TFA koncentráció. A TFA koncentráció növelésével csökken 

a visszanyerés és nő a nettó retenciós idő. Ez arra enged következtetni, hogy 

a TFA koncentráció növelésével erősödik fehérjék szorpciója az állófázis 

felületére. A szorpciós erősség változása akkor következhet be, ha vagy az 

állófázis, vagy a fehérje kölcsönható felülete változik az ionpárképző 

koncentrációjával. A kísérleti eredmények azt mutatják, hogy a nagyobb 

méretű, feltehetően nagyobb kölcsönható felülettel rendelkező transzferrin 

visszanyerése kisebb, visszatartása nagyobb, így szorpciója erősebb. A 

visszanyerés a kísérleti terv eredményei szerint javítható a TFA koncentráció 

csökkentésével. Amennyiben a mozgófázis nem tartalmaz TFA-t, a fehérjék 

egyáltalán nem eluálhatók a fordított fázisú töltetről. A TFA koncentráció-

visszanyerés függvénynek tehát a vizsgált kísérleti tartományon kívül 

maximum jellegű görbét kell adnia. Ennek igazolására kiterjesztettük a 

kísérleteket. A kiterjesztett kísérletekben különböző felületmódosítású 
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tölteteket hasonlítottunk össze, valamint a vizsgált ionpárképző adalék 

koncentrációjának hatását szélesebb tartományban tanulmányoztuk. 

A kiterjesztett kísérletek mérési eredményeinek értékelésekor az ionpárkéző 

koncentrációjának függvényében vizsgáltuk a visszanyerést, a csúcsalakot és 

a retenciós időt. 

Amennyiben a mozgófázis nem tartalmazott TFA-t, a fehérjék nem 

eluálódtak az oszlopról. Ilyen körülmények között feltehetően irreverzibilis 

szorpció játszódik le a makromolekula és az állófázis kölcsönható felülete 

között. A visszanyerés-TFA koncentráció függvények a vizsgált 

tartományban maximum jellegű görbéket adtak (14. ábra). Ha kis, 0,01 v/v% 

alatti TFA koncentrációt állítottunk be, részleges visszanyeréseket 

tapasztaltunk. A visszanyerési görbék maximuma minden esetben 0,01 és 0,1 

v/v% TFA között található. 0,1 v/v% TFA koncentráció fölött a visszanyerés 

enyhe csökkenést mutatott. A görbék maximumának helye és értéke kolonna 

és fehérjefüggő. Az átlagos maximum visszanyerés lizozim esetében 98,8%, 

transzferrin esetében pedig 90,4 %. A kolonnák hasonló visszanyerési 

tulajdonságokat mutattak, melytől kis mértékben eltér az AWP XB-C18 

kolonna viselkedése. Az AWP XB-C18 mindkét esetben 0,05-0,3 v/v% TFA 

koncentrációtartományban alacsonyabb visszanyerést mutatott a többi 

kolonnánál. A görbék alakja jól közelíti a kísérleti tervek végrehajtása során 

számított válaszfelületeket. A felületmódosító szénlánc hossza esetünkben 

nem mutatott szignifikáns különbségeket a visszanyerésben.  
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14. ábra. Transzferrin (A) és lizozim (B) visszanyerése a mozgófázis TFA 

koncentrációjának függvényében, különböző oszlopokon. Mozgófázis: A: 

H2O (változó TFA koncentrációval), B: MeCN (változó TFA 

koncentrációval), Program: 3-55%B, 5%B/min, 0,3ml/perc, T: 50°C, Vinj: 

5μl (teljes mintahurok), λdet: 280nm (20Hz). 

 

A csúcsalak jó indikátora az analát és az állófázis között kialakuló erős 

kölcsönhatásnak (ioncsere, H-kötés) [124]. A különböző TFA 

koncentrációknál fellépő fehérje-állófázis kölcsönhatások erősségének 

becslésére a csúcsok félmagasságánál mért csúcsszélességet vizsgáltuk az 

adalék koncentráció függvényében (15. ábra). 0,05 v/v% TFA alatt a csúcsok 

jelentősen kiszélesednek. Ez arra enged következtetni, hogy alacsony adalék 

koncentráció esetén erős kölcsönhatások alakulnak ki a fehérje és az állófázis 

között. A transzferrin csúcsa ebben a koncentrációtartományban nagyobb 

szélesedést mutatott. 0,05 v/v% felett a csúcsalak nem változott jelentősen, a 

csúcsok alakja elfogadható 16. ábra). A csúcsok retenciós ideje a TFA 

koncentráció függvényében a jól ismert logaritmus-szerű növekedést mutatta 

(17. ábra). 
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15. ábra. Transzferrin (A) és lizozim (B) csúcsszélessége a csúcsmagasság 

felénél a mozgófázis TFA koncentrációjának függvényében, különböző 

oszlopokon. Körülmények: ld. 14. ábra. 

 

16. ábra. Transzferrin (A) és lizozim (B) kromatogramjai a mozgófázis TFA 

koncentrációjának függvényében az AWP XB-C18 oszlopon. 

Körülmények: ld. 14. ábra. 

Tömegspektromtriás és UV-látható vizsgálatok alapján tisztáztuk, hogy a 

kromatogramokon megjelenő kettős csúcsok nem szennyezéshez, hanem a 

ugyanazon fehérjéhez, vélhetően eltérő variánsokhoz  köthetők [33,111]. A 

BEH töltetek visszatartása nagyobb, mint Aeris WP tölteteké. A vártnak 

megfelelően a BEH C18 töltet visszatartása nagyobb volt, mint a BEH C4 

tölteté (hasonló retenciós idők, de a kolonnahossz eltérő). Az AWP kolonnák 

esetében a módosító alkil lánc hossza nem mutatott szignifikáns 
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különbségeket a visszatartásban. Ez feltehetően a C18 töltet alacsonyabb 

felületi borítottságának köszönhető [23].  

 

17. ábra. Transzferrin (A) és lizozim (B) retenciós ideje a mozgófázis TFA 

koncentrációjának függvényében, különböző oszlopokon. Körülmények: 

ld. 14. ábra. 

A 14. ábrán megfigyelhető maximum jellegű görbék feltehetően több, 

különböző erősségű és természetű, visszanyerést csökkentő molekuláris 

kölcsönhatás eredői. Alacsony TFA koncentrációk esetében (kb. 0,05 v/v% 

alatt) erős, ioncserés kölcsönhatások alakulhatnak ki a fehérje protonált, 

bázikus csoportjai és a savas, deprotonált szilanolcsoportok között. A TFA 

koncentráció növekedésével az erős kölcsönhatások a csúcsalak változása 

szerint megszűnnek. A retenciós idő növekedése 0,05 v/v% TFA felett 

viszont arra enged következtetni, hogy az adalék koncentráció növekedésével 

egyre erősebb hidrofób kölcsönhatás alakul ki. A két kölcsönhatás 

eredőjeként bekövetkező visszanyerés-csökkenést a 18. ábra szemlélteti. A 

tanulmány célja a kromatográfiás kísérleti körülmények hatásainak vizsgálata 

a visszanyerésre. A visszanyerést elsődlegesen a szorpciós tulajdonságok 

határozzák meg. Látható, hogy a TFA koncentráció változásával változnak a 

szorpciós tulajdonságok. A térszerkezet változásával változik a fehérje 

kölcsönható felülete, így a változó szorpciós tulajdonságok megértéséhez a 
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fehérje kromatográfiás rendszerben felvett térszerkezetének vizsgálatára van 

szükség.  

 

 

18. ábra. A visszanyerést befolyásoló kölcsönhatások feltételezett 

hozzájárulása és eredménye. 

A térszerkezet esetleges változásainak nyomon követésére 

tömegspektrometriás kísérleteket végeztünk. A tömegspektrometria 

kapcsolható a fordított fázisú kromatográfiával, így az LC-MS kapcsolat 

elterjedt analitikai eszközzé vált. Analitikai alkalmazása mellett az MS képes 

szerkezeti, fehérje konformációval kapcsolatos információt szolgáltatni [125-

130]. Az elektroporlasztásos tömegspektrumban megfigyelt töltésállapot 

eloszlás a fehérje konformációs állapotának indikátora. Gombolyodott 

fehérjék esetében a töltések által elfoglalható molekulafelület kisebb, így a 

molekula átlagos töltésállapota is kisebb. Ez a tömegspektrumban úgy jelenik 

meg, hogy az átlagos töltésállapot nagyobb m/z értékeknél helyezkedik el, és 

az eloszlás keskenyebb. Kiterjedtebb konformációval rendelkező fehérjék 

felülete nagyobb, több töltés megtartására képes. Az átlagos töltéseloszlás 
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emiatt alacsonyabb m/z értékek felé tolódik és a flexibilisebb szerkezetnek 

köszönhetően az eloszlás szélesebb [131-133].  

A vizsgálatok elvégzésére a kiterjesztett visszanyerési kísérletekben 

ismertetett kísérleti körülményeket alkalmaztuk. A mérési idő 

csökkentésének érdekében megváltoztattuk a gradienst, az elúció 30-60% B 

között történt. 30%B kezdeti eluenserősségnél a megszokottól eltérő 

kromatográfiás viselkedést figyeltünk meg.  

Fehérjék megfelelő kromatográfiás csúcsalakjának elérése érdekében a 

legtöbb esetben 0,1-0,3 v/v% TFA-t adagolnak a mozgófázishoz. Ebben az 

esetben a fehérjék elfogadható csúcsalakkal, a megszokott retenciós ablakban 

(k’=1-10) eluálódnak a töltetről. Alacsony TFA koncentrációk esetében a 

retenciós tulajdonságok nagymértékben változnak. Nagyobb kezdeti szerves 

oldószertartalom és kis TFA koncentráció mellett a csúcsok mindkét fehérje 

esetében holtidő előtt eluálódtak. A holtidő 0,97 perc volt, melyet az izoterm 

zavarás módszerével határoztunk meg [134,135]. Ez akkor lehetséges, ha 

fehérjék valamiért kizáródnak az állófázis pórusaiból. A 19. ábra a retenciós 

időket mutatja a TFA koncentráció függvényében, 30%B kezdeti 

eluenserősségről indítva a gradienst. A póruskizáródás a kiterjesztett 

vizsgálatokban alkalmazott többi kolonnán is megfigyelhető volt. A 

szürkével jelölt területeken a kromatogramon egyszerre két csúcs figyelhető 

meg, egy holtidő előtt, egy pedig holtidő után. A két csúcs relatív intenzitása 

a TFA koncentráció függvénye. A 20. ábra szemlélteti a fent leírtakat. A 

tömegspektrometriás detektálás alapján a holtidő előtti és utáni csúcsok is 

fehérjecsúcsok. A kísérletek során tiszta fehérje standardokat használtunk, 

illetve az MS spektrumok alapján kizárható a fehérjék aggregációja. A két 

csúcs UV spektruma szintén megegyezett. 
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19. ábra. Lizozim és transzferrin retenciós ideje 30%B kezdeti eluenserősség 

esetén. Program: 30-60%B, 5%B/min, T: 50°C, Vinj: 5μl (teljes 

mintahurok), 0,3ml/min, λdet: 280nm (20Hz). Kolonna: Aeris WP XB-C18 

(150*2.1mm, 3.6μm). Szürke terület: két csúcs jelenik meg a 

kromatogramon, holtidő előtt és után. 

Ezek alapján kijelenthető, hogy a holtidő előtti csúcsok nem 

szennyezéstől és nem aggregálódott fehérjéktől származnak. A 21. ábra a 

lizozim csúcsok tömegspektrumát mutatja. A gradiens okozta oldószer 

összetétel változás miatt bekövetkező esetleges szerkezetváltozások 

elkerülése érdekében a kísérleteket izokratikus, 35%B mellett végeztük 

el. 
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20. ábra. Transzferrin (A) és lizozim (B) UV kromatogramjai az AWP XB-

C18 kolonnán. 1:holtidő előtti csúcs, 2: holtidő, 3: holtidő utáni csúcs, 

körülmények: ld. 19. ábra. 

 

30% MeCN mellett a TFA koncentráció kis változása is jelentős változást 

okoz a kromatográfiás viselkedésben (19. ábra). 35% MeCN mellett a 

változás szélesebb savkoncentráció tartományban megy végbe, valamint 

az átalakuláshoz nagyobb savkoncentrációra van szükség (20. ábra). 
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21. ábra. Lizozim 35% MeCN (egyéb körülmények: ld. 19. ábra) 

izokratikus UV kromatogramjai (A) és a csúcsok tömegspektrumai (B) 

különböző TFA koncentráció mellett. *holtidő. tömegspektrometriás 

körülmények: pásztázás: m/z 600-4000 (1,5s), kapilláris feszültség: 2,8kV, 

kónusz: 35V, forrás: ESI+ 90°C, szárítógáz: N2, 800 L/h, 250°C. 

Ezek alapján feltehető, hogy a nagyobb MeCN koncentráció gátolja az 

átalakulást. Az acetonitril gyengítheti az ionpárképzés során kialakuló 
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láncközti hidrofób kölcsönhatások (hydrophobic clustering [136]) erősségét. 

A szerves oldószerek koncentrációjának  növekedésével járó hidrofób 

kölcsönhatás gyengülését használják ki hidrofób kölcsönhatáson alapuló 

kromatográfiában az elúció elősegítésére [81]. A TFA koncentráció 

növekedésével a holtidő előtti csúcs retenciós ideje enyhén növekszik, relatív 

intenzitása csökken. A holtidő utáni csúcs retenciós ideje és relatív 

intenzitása nő a TFA koncentráció növekedésével. A két fehérje 

hasonlóképpen viselkedett a fent leírt LC-UV-MS kísérletekben. 30% MeCN 

mellett az átmenet (a holtidő előtti csúcs mellett megjelenik a holtidő utáni 

csúcs) lizozim esetében 0,02-0,005 v/v% TFA koncentráció tartományban, 

transzferrin esetében 0,005 v/v% alatt volt megfigyelhető. A kísérleteket 

megismételtük hasonló pH-n, amikor a mozgófázis pH-ját nem TFA-val, 

hanem hangyasavval állítottuk be (8. táblázat). Hasonló kromatográfiás 

viselkedést figyeltünk meg. 

TFA 
Csav [v/v%] 0,005 0,01 0,05 

mért pH 3,18 2,86 2,12 

HCOOH 
Csav [v/v%] 0,011 0,04 0,90 

mért pH 3,15 2,85 2,13 

8. táblázat. Mozgófázis pH hangyasavval és TFA-val beállítva. A pH 25°C-

on, a vizes mozgófázisban mértük. 

A hangyasavval beállított pH-n felvett kromatogramokat a 22. ábra 

szemlélteti. A fent leírt kromtográfiás viselkedést LC-UV-MS kapcsolat 

segítségével tömegspektrometriásan is vizsgáltuk. Amint az a 21. ábrán is 

látható, a tömegspektrumok szignifikáns változást mutatnak az átmeneti TFA 

koncentrációnál, ahol a kromatográfiás viselkedés is alapvetően megváltozik. 

Kis TFA koncentráció mellett a fehérjecsúcs tipikus ESI tömegspektrumot 

ad, magas töltésállapotokkal és széles eloszlással. 
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22. ábra. Transzferrin (A) és lizozim (B) UV kromatogramjai a 8. táblázat 

szerint beállított hangyasav koncentrációk mellett. A kromatogramokat a 20. 

ábrán bemutatott (30-60%B) gradiens elúciós módban vettük fel. 

Ez jellemző az ún. sav hatására kigombolyodott (acid unfolded) [137], 

kiterjedtebb konformációra. 0,05 v/v% TFA mellett lényeges változás 

következik be nemcsak a kromatogramon, hanem a tömegspektrumban is. 

Kisebb töltésállapotok jelennek meg, és a töltéseloszlás is keskenyebb. Ez a 

töltéseloszlás-jelleg a sav hatására kigombolyodott (acid unfolded)  

konformációhoz képest egy kompaktabb, kevésbé kiterjedt konformáció 

(molten globule, vagy acid denatured) kialakulásával hozható összefüggésbe. 

Karger és munkatársai ugyancsak megfigyelték fordított fázisú 
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kromatográfiás rendszerben egy időben létező, különböző fehérje 

konformációk elválását [69]. Az áltáluk leírt konformációk a mérési 

körülményeknek köszönhetően (pH 4.8 10mM foszfát puffer, 

szobahőmérséklet) azonban aktív (natív) és egy ettől eltérő inaktív 

(denaturált) konformációk voltak. A kísérleteinkben alkalmazott mérési 

körülmények miatt az általunk leírt konformációs átalakulás (acid-unfolded 

→ molten globule) ettől jelentősen eltér. Nagyobb, 0,01 v/v% TFA 

koncentráció felett az 5
+
 és 6

+ 
töltésállapotú csúcsok mellet kis szatellit 

csúcsok figyelhetők meg, melyek fehérje-TFA adduktok képződéséhez 

rendelhetők. A nagyított tömegspektrumokat a 23. ábra mutatja. 

 

23. ábra. TFA-fehérje adduktok [M+nTFA+5H
+
]

5+ 
 a lizozim 

tömegspektrumában. A: 0,08 v/v% és B: 0,01 v/v% TFA mellett. 

Körülmények: ld. 21. ábra. 
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Az m/z 2861,9; 2885,0; 2907,8; 2930,2; 2953,1; 2976,7 csúcsszéria 0-5 TFA 

anion addícióját mutatja a protonált lizozim molekulára. A fent leírtak alapján 

kijelenthető, hogy a TFA-nak szignifikáns hatása van a fehérje 

konformációjának változásában. Hogy becsülni tudjuk, hogy a töltéseloszlás 

változása a pH-tól, vagy az ionpárképző koncentrációjától függ, direkt 

injektálásos módszerrel, a nyolcadik táblázat szerint megvizsgáltuk a 

hangyasav töltéseloszlásra gyakorolt hatását. Hangyasav esetében hasonló, 

ugyanakkor kevésbé kifejezett töltéseloszlás változást figyeltünk meg. A 

transzferrin hasonló viselkedést mutatott. Ebből arra következtettünk, hogy a 

konformáció változását mind a pH, mind pedig az alkalmazott ionpárképző 

minősége befolyásolja. A tömegspektrumok a 24. és a 25. ábrán láthatóak. A 

tömegspektrometriával követett konformáció-változást validáltuk az MS-re 

ortogonális, cirkuláris dikroizmus módszerével. A CD elterjedt módszer 

fehérjék konformációs változásainak nyomonkövetésére. A távoli UV 

(<250nm) CD görbék a másodlagos, míg a közeli UV (250-320nm) CD 

görbék a harmadlagos szerkezetről hordoznak információt [138]. A 21. 

ábrához kapcsolódó kromatográfiás körülményeket állítottuk be a CD 

vizsgálatok során használt küvettában. A CD vizsgálatokat lizozimen 

végeztük. A natív körülmények között (20mM foszfát puffer, pH 7,4) és 35% 

acetonitrilt (TFA nélkül) tartalmazó oldatban felvett CD spektrumok nagyon 

hasonlóak voltak. 0,001 v/v% TFA hozzádását követően a CD spektrumok 

nem mutattak jelentős változást. Ha a TFA koncentrációt 0,05 v/v%-ra 

emeljük, a CD spektrumok megváltoznak. Tovább növelve a TFA 

koncentrációt 0,1 v/v%-ra, a megváltozott CD spektrumok nem mutatnak 

további jelentős változást (26. ábra). A CD kísérleteteket megismételtük a 8. 

táblázat szerinti hangyasav koncentrációk mellett. Hasonló eredményeket 

kaptunk, melyeket a 27. ábra szemléltet. A CD eredmények alapján adott 

adalék koncentráció felett a lizozim elveszti harmadlagos szerkezetének 
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aszimmetrikus környezetét. A másodlagos szerkezet nem változik jelentős 

mértékben, de a harmadlagos szerkezetet érintő konformációs változás a 

másodlagos szerkezet spektrumában is megnyilvánul. 

 

24. ábra. Lizozim tömegspektrumai azonos pH-n, hangyasavval és TFA-val 

beállítva. *Fehérje-ionpárképző adduktok 5
+
 töltésállapotnál. Direkt 

injektálás, tömegspekrometriás körülmények: ld. 21. ábra. 
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25. ábra. Transzferrin tömegspektrumai azonos pH-n, hangyasavval és TFA-

val beállítva. Direkt injektálás, tömegspekrometriás körülmények: ld. 21. 

ábra. 
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26. ábra. Lizozim közeli (felső ábra) és távoli (alsó ábra) UV CD 

spektrumai a TFA koncentráció függvényében. Oldószer: 35% 

MeCN, 65% H2O, hasonlóan a 21. ábrán alkalmazott kromatográfiás 

körülményekhez. CD körülmények: T: 25°C, távoli-UV: 195-250nm, 

50nm/s, 10μM fehérjekoncentráció, 0,1cm küvettahossz, közeli-UV: 

250-330nm, 50nm/s, 35μM fehérjekoncentráció, 1cm küvettahossz, 
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27. ábra. Lizozim közeli UV CD spektrumai a TFA koncentráció 

függvényében. Oldószer: 35% MeCN, 65% H2O, hasonlóan a 21. ábrán 

alkalmazott kromatográfiás körülményekhez. A 3. táblazat szerinti pH 

értékeket hangyasavval állítottuk be. CD körülmények: T: 25°C, 250-

330nm, 50nm/s, 35μM fehérjekoncentráció, 1cm küvettahossz. 

2.3.5. Összefoglalás 

 

A visszanyerési kísérletek optimalizálása és kiterjesztése során azt 

tapasztaltuk, hogy a TFA koncentrációnak szignifikáns hatása van a 

visszanyerésre (12, 14. ábra). Feltételeztük, hogy a kapott maximum jellegű 

visszanyerési görbék két különböző hatás eredőjeként adódnak (18. ábra). A 

tömegspektrometriás kísérletek során azt tapasztaltuk, hogy a visszanyerési 

kísérletekben alkalmazott alacsony TFA koncentrációnál a modell fehérjék 

kiterjedtebb, sav hatására kigombolyodott (acid unfolded) konformációval 

rendelkeznek (21. ábra). Ebben a konformációban a fehérje lánc kifelé 

pozitívan töltött. Alacsony TFA koncentráció mellett az állófázis savas 

szilanol csoportjai ioncserés kölcsönhatást létesíthetnek a töltött 

fehérjelánccal. A kialakuló erős kölcsönhatás torzítja a csúcsalakot és rontja a 

visszanyerést (14-16. ábrák). Az ioncserés kölcsönhatás során a negatívan 
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töltött állófázis felületen feltehetően megkötődnek a pozitívan töltött 

fehérjeláncok. Az állófázisra szorbeálódott, kifelé pozitívan töltött 

fehérjeláncok feltehetően elektrosztatikus taszítás miatt kiszorítják a 

pórusokból a nem szorbeálódott fehérjeláncokat. Ez tömegspektrometriás 

kísérletek során bemutatott póruskizárással, valamint visszanyerési kísérletek 

során bemutatott alacsony TFA koncentráció melletti csökkenő retenciós 

időkkel támasztható alá (16-17.,19-21. ábrák). A TFA koncentráció 

növekedésével megváltoznak a kromatográfiás és szerkezeti tulajdonságok.  

A változások megértéséhez közelebb hozhatnak más területek eredményei. 

Fehérjék savas titrálása során a sav hatására kigombolyodott  (acid unfolded), 

kiterjedtebb konformáció egyes esetekben újragombolyodhat (acid denatured, 

molten globule) [137]. Magasabb, 10-50% savkoncentrációnal ez a 

konformáció (a közleményben intermediate) továbbalakulhat, amit a szerzők 

nem asszociálódó denaturált (denatured) szerkezetként írnak le [139]. Ez a 

szerkezet nem egyezik meg az „acid denatured” szerkezettel. A véleményem 

szerint nehezen követhető terminológiát a következő átalakulási sorral 

szemléltetem: 

natív (N-state, native) → sav hatására kigombolyodott (UA-state, acid 

unfolded) → olvadt gombolyag (A-state, acid denatured, molten globule, 

intermediate) → nem asszociálódó denaturált forma (denatured) 

 Az újragombolyodást (molten globule kialakulása) a protonált oldalláncok és 

a savanion közti ionpárképzéssel, így a pozitívan töltött oldalláncok közti 

csökkenő elektrosztatikus taszítással magyarázzák. Stigter az 

újragombolyodott konformációt olvadt gombolyagként (molten globule, 

random coil) írja le, melyben a hidrofób tulajdonságú specieszek nagyfokú 

csoportosulása figyelhető meg (hydrophobic clustering) [136]. Az 

újragombolyodott állapot fehérjénként [137] és ionpárképzőként [140] 
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változó minőségű lehet. Triklórecetsavas fehérjekicsapás esetén hasonló 

jelenséget használunk ki. A csapadék reverzibilis asszociátumokból áll, 

melyek részlegesen rendezett, olvadt gombolyagként leírható fehérjeláncok 

[139].  

A TFA koncentrációjának növekedésével az anion és a töltött fehérjelánc 

közti ionpárképződés megindul. Az ionpárképződés következtében a 

protonált fehérjelánc töltései semlegesítődnek. Nagyobb TFA koncentráció 

mellett állófázis savas szilanol-ionizációja visszaszorul. A töltéssemlegesítés 

és az ionizáció visszaszorulása miatt az erős ioncserés kölcsönhatás 

megszűnik. Ezzel magyarázható a kromatográfiás csúcsalak és a visszanyerés 

javulása (14-16. ábra). Az ionpárképződés jelenségét alátámasztják a 

tömegspektrometriás és CD mérési eredmények. A tömegspektrumokban 

megfigyelhetőek a fehérjei-TFA adduktok (21, 23. ábra). A töltéseloszlások 

változása alátámasztja egy kompaktabb, kevéssé kiterjedt, olvadt gombolyag 

jellegű konformáció létrejöttét. Hasonló körülmények között a kompakt 

konformáció létrejöttére utaló eredményeket közöltek méretkizárásos 

kromatográfiás kísérletekben [141]. A CD mérések eredményei alapján az 

ionpárképzés során a fehérjelánc elveszti a harmadlagos szerkezetére 

jellemző aszimmetriáját, míg a másodlagos szerkezetét megtartja (26. ábra). 

Ez jellemző a lizozim olvadt gombolyag állapotára [142]. Az ionpárképzés 

során kialakuló rendezetlen olvadt gombolyag hidrofób tulajdonsága 

felerősödik, láncflexibilitása lecsökken a sav hatására kigombolyodott (acid 

unfolded) konformációhoz képest, ez a konformáció már nem záródik ki az 

állófázis pórusaiból [139]. Feltehetően ennek köszönhető a jobb csúcsalak 

(15-16. ábra) [143]. A TFA koncentráció további növekedésével (>0,1 v/v%) 

valószínűleg erősödik az állófázis és a hidrofób karakterű fehérjelánc közötti 

kölcsönhatás. Ezt támasztja alá a retenciós idő növekedése (17. ábra) és a 

visszanyerés csökkenése (14. ábra). Nem teljesen világos, hogy a 
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kölcsönhatás felerősödése a fehérjelánc, vagy az állófázis oldaláról 

következik be [144]. Az kromatográfiás töltetek szerepének tanulmányozása 

közelebb vihet a jelenség mélyebb megismeréséhez. 

A konformáció-változást kiváltó TFA koncentráció a két fehérje esetében 

különbözött (19-21. ábra). Ez feltehetően összefüggésben van a fehérjeláncon 

található, hozzáférhető protonálható csoportok számával, így a pI-vel. Amint 

az a 19. ábrán látható, beállítható az a TFA koncentráció, amelynél az egyik 

fehérje a holtidő előtt, a másik pedig a holtidő után eluálható. Ez a jelenség 

hasznos lehet fehérjék izolálásánál, illetve egymástól, vagy kismolekuláktól 

történő tisztításuk során. A holtidő előtt eluálódó fehérje kizáródik a 

pórusokból, míg a másik fehérje, vagy kismolekula a pórusokba diffundálva 

holtidőben, vagy az után eluálódik. A holtidő előtti elúció a kívánt frakció 

gyors frakcionálását teszi lehetővé. A 28. ábra egy ilyen, póruskizáródáson 

alapuló fehérje elválasztást mutat. Az elválasztás során 30-60%B 

gradienselúciót alkalmaztunk, a 19-20. ábrához kapcsolódó kísérleti 

körülmények szerint. Amint az 24-25. ábrákon látható, a fehérjék 

konformációjára, így kromatográfiás tulajdonságiakra a pH-n kívül az anion 

minőségének is hatása van. Bonyolult elválasztásokban célszerű lehet a pH 

konstans érteken tartása mellett az ionpárképző adalék minőségének 

változtatása a kívánt elválasztás elérése érdekében.  
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28. ábra. Lizozim és transzferrin póruskizáródáson alapuló elválasztása. 

A lizozim a pórusokból kizáródva a holtidő előtt eluálódik. 

Körülmények: gradiens program: 30-60%B, 5%B/min, A: H2O (TFA 

konc. az ábrán), B:MeCN (TFA konc. az ábrán). T: 50°C, Vinj: 5μl 

(teljes mintahurok), 0,3ml/min, λdet: 280nm (20Hz). Kolonna: Aeris 

WP XB-C18 (150*2,1mm, 3,6μm).  
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3. A doktori értekezés összefoglalása 

 

Munkám során feladatom fehérjék és peptidek fordított fázisú 

folyadékkromatográfiás elválasztási lehetőségeinek tanulmányozása volt. A 

fehérjék folyadékkromatográfiás vizsgálata vagy intakt, vagy peptidekre 

emésztett formában történhet. Peptidek hatékony és gyors fordított fázisú 

elválasztása kiemelt fontosságú ún. peptid térképezési feladatokban. 

Megmutattuk, hogy a gyors és hatékony fordított fázisú peptid elválasztási 

feladatokban a piacon lévő, nagyon hatékony, 2 µm alatti szemcseátmérőjű, 

héjszerű töltetek hogyan alkalmazhatóak [103]. Az 1,3 µm szemcseátmérőjű 

töltet hatékonyságát ultragyors, 1 percnél rövidebb, P<250 gradiens 

elválasztási feladatokban lehet megfelelően kihasználni. Nagyobb 

elválasztási kapacitást igénylő (P>250), hosszabb elválasztási feladatokban 

az 1,6 µm szemcseátmérőjű töltet hatékonyabban alkalmazható. Az 

ultrahatékony, kis szemcseátmérőjű, kis kolonnatérfogatba töltött töltetek 

érzékenyek a kolonnán kívüli zónaszélesedésre. Ha az alkalmazott készülék 

kolonnán kívüli zónaszélesítő hatása meghaladja a 2 µl
2
-t, akkor izokratikus 

módban a megfigyelt kinetikai hatékonyság jelentősen csökken, míg a 

kolonna kis permeabilitása miatt kialakuló nagy nyomásesés limitálja a mérés 

sebességét. Ez esetben az 1,7 µm-es töltetek alkalmazása javasolt. Gradiens 

módban, kisebb diffúziós állandóval rendelkező nagyobb méretű molekulák, 

például peptidek esetében ez a hatás kevésbé kifejezett. Ennek alapján az 1,3 

µm és 1,6 µm szemcseátmérőjű töltetek javasolhatóak peptidek ultagyors 

gradiens elválasztására, pl. két dimenziós elválasztási rendszerek második 

dimenziójában.  

Bemutattuk, hogy az út állófázis-technológiával készített héjszerű, szén-

polimer-nanogyémánt kompozit töltet alkalmazható fehérjék fordított fázisú 

elválasztásában [109]. A töltet felülete a mozgófázis pH-jától függően 
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lehetővé tesz kevert módú kationcserés-hidrofób kölcsönhatáson alapuló 

elválasztást. Fehérjék elválasztása során alkalmazott erősen savas 

körülmények között elsősorban a hidrofób kölcsönhatási forma dominál, 

amelyhez feltehetően H-hidas kölcsönhatás társul. A töltet kinetikai 

hatékonyságát elsősorban a mozgófázis TFA koncentrációja, a vizsgált 

vegyület minősége és a gradiensidő határozza meg. A kompozit töltet 15-20 

perces gradiensek esetén megközelíti maximális kinetikai hatékonyságát. A 

hatékony üzemeltetéshez elengedhetetlen a szokásos 0,05-0,1v/v%-nál 

nagyobb, 0,2-0,5v/v% TFA alkalmazása. A kinetikai hatékonyságot a 

vizsgált tartományban nem befolyásolja jelentősen sem a mérési hőmérséklet, 

sem pedig a mozgófázis áramlási sebessége. Interferon α-2A és 

oxidált/redukált variánsainak valós elválasztási problémáján keresztül 

mutattuk be, hogy a töltet szelektivitása a mérési hőmérséklettel 

szabályozható. Vizsgálataink alapján a kompozit töltet alkalmas fehérjék 

alacsony hőmérsékletű, gyors gradiens módban történő elválasztására. Ilyen 

körülmények között a kolonnán történő hődegradáció kockázata jelentősen 

csökken.   

Együttműködve az MTA-TTK MS Proteomika kutatócsoporttal fehérjék 

fordított fázisú izolálásában vettem részt [111], ahol feladatom volt az 

izolálás hatékonyságát (visszanyerést) befolyásoló körülmények 

tanulmányozása, valamint részvétel izolálási módszer kidolgozásában. 

Kísérleti terv segítségével és a terv alapján kiterjesztett vizsgálatokkal 

igazoltuk, hogy az irodalmi faktorok mellett az ionpárképző adaléknak is 

fontos szerepe van a visszanyerés optimálásában [145]. Feltételeztük, hogy a 

modellkísérletek során az ionpárképző adalék koncentrációjának 

függvényében kapott maximum jellegű görbék több különböző fehérje-

állófázis kölcsönhatás eredőjeként adódnak. Feltételeztük, hogy a szoprciós 

tulajdonságok, így a visszanyerés meghatározásában fontos szerepe van a 



 79   
 

kromatográfiás rendszerben felvett konformációnak. A fehérje konformációt 

tömegspektrometriás és cirkuláris dikroizmus módszerekkel vizsgáltuk. 

Megmutattuk, hogy a visszanyerési görbék maximum pontjához tartozó 

ionpárképző adalék koncentráció mellett konformációs változás következik 

be [33]. A megfigyelt konformációkat alacsony adalék koncentráció mellett 

pórusokból kizáródó, sav hatására kigombolyodott (acid unfolded), míg 

magasabb adalék koncentráció mellett pórusokba diffundáló, gombolyodott 

ionpárként (molten globule) írtuk le. A konformáció-változás és a maximum 

jellegű visszanyerési görbék leírásával indirekt bizonyítékot kaptunk a 

különböző, szilanofil és hidrofób kölcsönhatások visszanyerést csökkentő 

hozzájárulásáról.  

A konformáció-változáshoz szükséges ionpárképző koncentráció a két 

vizsgált fehérje esetében különböző volt. Ennek alapján megmutattuk, hogy a 

póruskizáródást kihasználva hogyan választhatók el fehérjék gyorsan és 

hatékonyan egymástól, illetve kismolekuláktól. A kidolgozott elválasztási 

módszernek elsősorban fehérjék izolálásában, tisztításában lehet fontos 

szerepe. 
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4. A doktori munkához kapcsolódó tézispontok 

 

1. Átfogó, összehasonlító kinetikai értékelést adtam a piacon lévő, új, 

1,6 µm szemcseátmérőjű, héjszerű töltetre. Az értékelés során 

feltártam a 2 µm alatti szemcseátmérőjű héjszerű töltetek előnyeit és 

hátrányait, valamint kinetikai szempontból célszerű alkalmazásukat 

[103] 

 

2. Kinetikai modellkísérletekkel és valós elválasztási problémán 

keresztül bizonyítottam, hogy a 180 Å pórusátmérőjű, héjszerű, szén-

polimer-nanogyémánt kompozit töltet alkalmas fehérjék 

elválasztására. A töltet tulajdonságai lehetővé teszik az alacsony 

hőmérsékletű, gyors gradiensek alkalmazását, amely csökkenti a 

kolonnán történő hődegradáció kockázatát. A töltet kinetikai 

hatékonysága a mozgófázis TFA koncentrációjával, míg szelektivitása 

a mérési hőmérséklettel szabályozható [109]. 

 

3. Leírtam, hogy az irodalomban közölt kromatográfiás paraméterek, 

mint hőmérséklet, nyomás, felületmódosító alkillánc hossza mellett a 

mozgófázis ionpárképző additív (TFA) koncentrációja maximumos 

összefüggés mellett befolyásolja a fehérjék visszanyerését fordított 

fázisú töltetekről, ahol a visszanyerés függ a töltet felületi 

minőségétől és fehérje minőségétől [145]. 

 

4. Tömegspektrometriás és cirkuláris dikroizmus módszerekkel 

támasztottam alá a visszanyerési maximum körül lejátszódó 

konformáció-változást. Leírtam, hogy a kis savkoncentráció mellett 

kitekeredett („acid unfolded”) és a nagyobb savkoncentráció hatására 
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kialakuló „rendezetlen gombolyag” („molten globule”) szerkezetek a 

fordított fázisú kromatográfiás rendszerben egymásba átalakulhatnak, 

valamint azt, hogy a kromatográfiás rendszerben egyidőben mind a 

két konformáció jelen lehet. [33]. 

 

5. Az ionpárképző koncentrációtól függő konformáció-változást 

kihasználva elsőként írtam le fehérjék fordított fázisú rendszerben 

történő póruskizáródáson alapuló elválasztásának lehetőségét, amely 

alkalmas lehet fehérjék egymástól való elválasztására, valamint 

fehérjék kismolekuláktól való elválasztására [33]. 

 

6. Fordított fázisú kromatográfiás módszert optimáltam fehérjék 

komplex mintákból történő izolálására. A kísérletekben alkalmazott 

kolonnán optimáltam a visszanyerési hatásfokot. Az módszer 

gyakorlati alkalmazhatóságát biomarker kutatás során bizonyítottuk 

[111].  
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6. Rövidítések jegyzéke 

 

AWP: Aeris WidePore 

BSA: szarvasmarha serum albumin 

CD: cirkuláris dikroizmus 

CYT-C: lószívből izolált citokróm-c 

Da: Dalton, a molekulatömeg mértékegysége 

Dh: hidrodinamikai átmérő 

Dm: diffúziós együttható 

DTT: dititreitol 

ΔVm: a moláris térfogat változása 

DLS: Dynamic Light Scattering, dinamikus fényszórás 

ESI: Electrospray Ionization, elektroporlsztásos ionizáció 

FA: hangyasav 

FL: fluoreszcens detektálás 

Hmin: elméleti tányérmagasság minimuma 

hmin: redukált elméleti tányérmagasság minimuma 

HIC: Hydrophobic Interaction Chromatography, hidrofób kölcsönhatáson 

alapuló kromatográfia 

HILIC: Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography, hidrofób 

kölcsönhatáson alapuló kromatográfia 

k: retenciós tényező 

λdet: detektálási hullámhossz 

mAb: monoclonal antibody, monoklonális antitest 

MALS: Multi-Angle Light Scattering, többszögű fényszórás 
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MeCN: acetonitril 

MeOH: metil-alkohol 

MS: tömegspetrometria 

MTA-TTK MS Proteomika Kutatócsoport: Magyar Tudományos Akadémia, 

Tömegspektrometriás Proteomika Kutatócsoport 

MW: molecular weight, molekulatömeg 

ρ: a tömör mag és a szemcse átmérőjének aránya héjszerű tölteteknél 

RI: fénytörésen alapuló detektálás 

TFA: trifluorecetsav 

TRFE: humán serotranszferrin 

UV: ultraibolya detektálás 

Vinj: injektált térfogat 

2D: két dimenziós 
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7. A doktori munkához kapcsolódó közlemények 

másolatai, nyilatkozatok 


