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1. Bevezetés és irodalmi háttér 

 

A peptidek és fehérjék vizsgálata fontos szerepet tölt be az analitikai kémiában. 

A fehérjék analízisére intakt, vagy peptidekre hasított - emésztmény - formában 

kerülhet sor. A kromatográfiás módszerek tömegspektometriával kapcsolva, és 

önállóan is fontos analitikai módszerré váltak a peptidek és polipeptidek analiti-

kájában
1
. A kromatográfiás módszereken belül a fordított fázisú kromatográfia 

ígéretes elválasztási módszer mind fehérjék, mind pedig peptidek analízisében
2
. 

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

nensek elválasztása rendszerint nem oldható meg teljes mértékben. Az elválasz-

tás minőségét alapvetően befolyásolja a töltet kinetikai hatékonysága. Többdi-

menziós on-line elválasztások második dimenziójában elengedhetetlen a gyors 

gradiensek alkalmazása, míg ujjlenyomat peptidtérképezés esetén a gyors és ha-

tékony mérések az áteresztőképességet növelik. Az elvárások tehát a korszerű 

peptidtérképezési módszerekkel szemben, hogy gyorsak, hatékonyak és érzéke-

nyek legyenek.    

A szemcseméret csökkentésével és héjszerű töltetek megjelenésével a kinetikai 

hatékonyság nagymértékben növekedett
3
. Ezzel együtt a kis kolonna térfogatba 

(50*2,1 mm) töltött ultrahatékony töltetek kolonnán kívüli térfogatokra való ér-

zékenysége is megmutatkozott
4
. A makromolekulák diffúziója, így anyagátadá-

sa kismolekulákhoz képest lassabb. Az oszlopon megfigyelhető kinetikai haté-

konyság a kolonnán kívüli hatékonyságvesztésre kevésbé érzékeny, mint kis-

molekulás elválasztásoknál. Peptidelválasztási feladatokban tehát kiemelt sze-

repet kaphatnak a kis térfogatba töltött, gyors, ultrahatékony kromatográfiás töl-

tetek. A dolgozatban értékeljük peptidek elválasztásának lehetőségeit és korlá-

tait gyors, ultranagy hatékonyságú, fordított fázisú, 2 μm alatti szemcseátmérő-

jű, héjszerű tölteteken
5
.  

A kromatográfiás módszerek analitikai alkalmazásukon túl alkalmasak lehetnek 

peptidek és fehérjék komplex mintákból történő izolálására is. Az izolálási cél-

nak megfelelő szelektivitású kromatográfiás módszer kiválasztásával az elúciót 

követően a kívánt komponensek diszkrét térfogatokban frakcionálhatók.
6
 A 

frakcionálás során alapvető fontosságú a fehérjék lehető legtökéletesebb vissza-

nyerése az állófázisról. Erős szorpciós tulajdonságaik miatt a fehérjék egyes 

esetekben nem eluálhatók teljes mértékben a fordított fázisú kromatográfiás töl-

                                                 
1A. Staub et al., Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 55 (2011) 810-822. 
2Sz. Fekete et al., Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 69 (2012) 9-27. 
3Sz. Fekete et al., Journal of Chromatography A, 1228 (2012) 57-71. 
4Sz. Fekete et al., Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 87 (2014) 105-119. 
5B. Bobály et al., Journal of Separation Science, 37 (2014) 189-197. 
6E. Tóth et al., Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 98 (2014) 393-400. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0731708511000562
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tetről. A szorpciós tulajdonságok megismerése így kulcsfontosságú a sikeres 

frakcionálás szempontjából. Fehérjék fordított fázisú elválasztása során az álló-

fázis, a mozgófázis összetétele, a mérési körülmények, a fehérje konformációs 

állapota és mikroheterogenitása is szerepet játszanak a molekula és az állófázis 

között kialakuló kölcsönhatásokban. Az irodalom több esetben leírta, hogy a 

visszanyerés értéke a kromatográfiás paraméterek változtatásával szabályozha-

tó. A mérési hőmérséklet
7
, felületmódosítás minősége

8
, és az alkalmazott nyo-

más
9
, hatással vannak a visszanyerésre. 

Makromolekulák fordított fázisú kromatográfiája során a mozgófázisba általá-

ban savas karakterű ionpárképző adalékot tesznek. Több tanulmány leírta az 

ionpárképző adalékok retencióra és csúcsalakra gyakorolt hatását. Ezek alapján 

az adalék minőségének és koncentrációjának hatása van a makromolekula és az 

állófázis között kialakuló szorpciós tulajdonságokra. A gyakori alkalmazás el-

lenére nem tisztázott, hogy az ionpárképző minősége és mennyisége milyen ha-

tással van a visszanyerésre
10

. A visszanyerést befolyásoló eddig vizsgált és nem 

vizsgált paraméterek hatását és kölcsönhatásait modell fehérjékkel, centrum-

pontos kompozit kísérleti terv segítségével vizsgáltuk. A kísérleti terv végrehaj-

tása után kiterjesztett visszanyerési kísérleteket végeztünk, melyek során több 

kromatográfiás töltet visszanyerési tulajdonságait vizsgáltuk kiválasztott modell 

fehérjékkel
11

. A kiterjesztett visszanyerési kísérletek során az additívkoncentrá-

ció függvényében maximális visszanyerési görbéket kaptunk. Feltételeztük, 

hogy a maximális visszanyerési görbék különböző szorpciós kölcsönhatások 

eredőjeként adódnak. A szorpciós kölcsönhatások alakulásában mind a fehérje, 

mind az állófázis kölcsönható felületének változása szerepet játszhat. A szerke-

zet-szorpciós tulajdonságok tanulmányozására tömegspektrometriás és cirkulá-

ris dikroizmus módszereket alkalmaztunk. Az ionpárképző koncentráció szer-

kezetre gyakorolt hatását egy általunk leírt új izolálási módszer, a konformáció-

változáson alapuló póruskizárásban használtuk ki
12

. 

                                                 
7Sz. Fekete et al., Journal of Separation Science, 35 (2012) 3113-3123. 
8T. Hamada et al., Journal of Chromatography A 1043 (2004) 27-32. 
9J.W. Eschelbach, J.W. Jorgenson, Analytical Chemistry 78 (2006) 1697-1706. 
10 X. Geng, F.E. Regnier, Journal of Chromatography A, 296 (1984) 15-30. 
11B. Bobály et al., Journal of Chromatographic Science, (2014) bírálat alatt 
12B. Bobály et al., Journal of Chromatography A, 1325 (2014) 155-162. 
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2. Kísérleti módszerek 

 

Az ultranagy hatékonyságú, 2 μm alatti szemcseátmérőjű, héjszerű töltetek (1,3 

μm Kinetex C18 50*2,1 mm; 1,6 μm Cortecs C18 50*2,1 mm; 1,7 μm Kinetex 

C18 50*2,1 mm) kinetikai hatékonyságát és alkalmazásuknak lehetőségeit 

izokratikus és gradiens elúciós módban hasonlítottuk össze. A hatékonyságot 

tesztpeptid (ChinaPeptides CH-870, 1295,5 g/mol) segítségével és valós 

peptidkeverék komponenseinek elválasztásával vizsgáltuk. A kísérletekhez 

Waters Acquity UPLC I-Class folyadékkromatográfot használtunk. A 

tesztpeptid segítségével izokratikus H-u görbéket vettünk fel, melyeket korri-

gáltunk a kolonnán kívüli zónaszélesedéssel. A kinetikus görbék a kolonna 

permeabilitásának meghatározást követően korrigált H-u görbékből számítható-

ak. A gradiens hatékonyság értékeléséhez az izokratikus eredményekből számí-

tott gradiens kinetikus görbéket alkalmaztunk. A kolonnák érzékenységét a 

rendszer zónadiszperziójára a megmaradó hatékonyság módszerével határoztuk 

meg. Végül a töltetek teljesítményét valós peptid keveréken, Panitumumab 

triptikus peptidjeinek elválasztása során értékeltük.  

Fehérjék fordított fázisról történő visszanyerését befolyásoló kromatográfiás pa-

raméterek vizsgálatára centrumpontos kompozit kísérleti tervet készítettünk. A 

tervben három faktor, a kolonnán ébredő nyomásesés (1300-6700 psi), a mérési 

hőmérséklet (36-63°C), valamint a mozgófázis trifluorecetsav koncentrációjá-

nak (0,01-0,29 v/v%) hatását vizsgáltuk a modell fehérjék (humán transzferrin, 

tojásfehérje lizozim) visszanyerésére Aeris Widepore XB-C18 oszlopon. A visz-

szanyerést a kolonnán és a kolonna nélkül mért UV csúcsterületek arányából 

számítottuk. A kísérletek elvégzéséhez Waters Acquity UPLC készüléket al-

kalmaztunk. A kísérleti terv eredményeinek értékelését Statistica 12 szoftverrel 

végeztük. A kísérleti terv eredményeinek validálására kiterjesztett visszanyerési 

kísérleteket végezünk szélesebb trifluorecetsav koncentráció tartományban 

(0,001-0,3 v/v%) és több, különböző fordított fázisú tölteten (Waters Acquity 

UPLC BEH300 C18 és C4, Phenomenex Aeris Widepore XB-C18, XB-C8 és C4) 

A kiterjesztett visszanyerési kísérletek során kapott eredmények alapján indo-

koltnak találtuk a kromatográfiás rendszerben jelen lévő fehérje szerkezetek 

vizsgálatát. A fehérjeszerkezet vizsgálatára UPLC-UV-MS mérőrendszert al-

kalmaztunk, melyben egy Waters Micromass QToF Premier 

tömegspektrométert kapcsoltunk a fent leírt kromatográfiás rendszerhez. ESI
+
 

ionizációt alkalmaztunk, mely során a töltésállapot-eloszlásokból nyertünk kon-

formáció-változásra vonatkozó információt. A tömegspektrometriás eredmé-

nyek helyességének ellenőrzése céljából ortogonális, közeli és távoli UV CD 
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spektroszkópiai kísérleteket végeztünk, melyhez egy Jasco J-715 

spektropolarimétert alkalmaztunk. 

3. Eredmények 

Makromolekulák fordított fázisú elválasztása során leggyakrabban alkalmazott 

gradiens elúciós mód esetén, ~250-nél kisebb csúcskapacitás (Rs=1) esetén az 

egységnyi csúcskapacitás az 1,3 μm-es töltettel érhető el a leggyorsabban. Ha az 

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

es töltetet választani. Az 1,6 μm-es töltet nyújtja az elérhető legrövidebb analí-

zis időt P>250 esetén. Az 1,3 és 1,6 μm-es töltetek gradiens kinetikai hatékony-

sága a gyakorlati munkatartományban (P=200-400) rövidebb analízis időt tesz 

lehetővé, mint az 1,7 μm-es tölteté (1. ábra). 
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1. ábra. 2 μm alatti szemcseátmérőjű, héjszerű töltetek számított gradiens 

teljesítménye 

 

Az elméleti gradiens kinetikus eredmények alapján peptidek ultra gyors gradi-

ens elválasztásához, például 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 javasolható. A 2. ábra alapján 

peptidek elválasztása során a kolonnák megmaradó hatékonysága nem tér el je-

lentős mértékben. A kolonnán kívüli zónaszélesedésre a makromolekulás elvá-

lasztások tehát kevésbé érzékenyek. Kisebb molekulák esetén, ahol gyors 

anyagátadás miatt nagyobb a kinetikai hatékonyság, a kisebb szemcseméretű, 

hatékonyabb oszlopok érzékenysége sokkal kifejezettebb. 
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retenciós tényező

Kinetex 1.3 um (ECV=2 uL^2)

Kinetex 1.7 um  (ECV=2 uL^2)

Cortecs 1.6 um (ECV=2 uL^2)

Kinetex 1.3 um (ECV=8 uL^2)

Kinetex 1.7 um (ECV=8 uL^2)

Cortecs 1.6 um (ECV=8 uL^2)

 
2. ábra. 2 μm alatti szemcseátmérőjű, héjszerű töltetek megmaradó haté-

konysága peptidek esetében. ECV: kolonnán kívüli csúcsvariancia 

 

A kolonnák hatékonyságának valós mintákon történő elemzése céljából 

peptidtérképezést hajtottunk végre egy IgG2 monoklonális antitest 

proteolíziséből származó peptid keveréken. A kapott csúcskapacitás és legfon-

tosabb izokratikus kinetikai adatokat az 1. táblázat tartalmazza. 

  dp (µm) P (tg=10min) Hmin (µm) h permeabilitás (cm
2
)  

Cortecs 1,6 240 2,66 1,66 3,5*10
-11

 

Kinetex 1,7 224 3,17 1,86 3,1*10
-11

 

Kinetex 1,3 259 1,95 1,5 1,7*10
-11

 

 

1. táblázat. 2 μm alatti szemcseátmérőjű, héjszerű töltetek kinetikai adatai 

 

Fehérjék visszanyerésének vizsgálatára a 3. ábra szerinti kísérleti tervet (A) haj-

tottuk végre, melynek eredménye a (B) válaszfelület. 
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3. ábra. Visszanyerés vizsgálatára alkalmazott faktoros kísérleti terv 

(A) és a faktorok hatása lizozim visszanyerésére (B) az Aeris WP XB-

C18 oszlopon 

 

A visszanyerésre statisztikailag szignifikáns és többi faktorhoz képest nagy ha-

tása van a mozgófázis TFA koncentrációjának. Az eredmények szerint a szoká-

sos 0,1 v/v% TFA koncentráció csökkentése javítja a visszanyerést. Amennyi-

ben a mozgófázis nem tartalmaz TFA-t, a fehérjék nem eluálhatóak kromatog-

ráfiás csúcsként, így visszanyerésük zérus. A fent leírtak értelmében a vizsgált 

tartományon kívül maximumos görbét vártunk az R(CTFA) függvénytől. Több 

kolonnán vizsgálva a jelenséget a 4. ábra szerinti visszanyeréseket (A) és csúcs-

alakokat (B) kaptuk. 
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4. ábra. Lizozim visszanyerése (A) különböző töltetekről és a csúcs-

alak változása az Aeris WP XB-C18 oszlopon (B). 
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A görbék maximumának helye és értéke kolonna és proteinfüggő. Az átlagos 

maximum visszanyerés lizozim esetében 98,8%, transzferrin esetében pedig 

90,4 %. 0,05 v/v% TFA alatt a csúcsok kiszélesednek. Ez arra enged következ-

tetni, hogy alacsony additív koncentráció esetén erős kölcsönhatások alakulnak 

ki a fehérje és az állófázis között. A csúcsok retenciós ideje a TFA koncentráció 

függvényében növekedést mutat. A megfigyelt maximumos görbék feltehetően 

több, különböző erősségű és természetű, visszanyerést csökkentő szorpciós köl-

csönhatás eredői. Alacsony TFA koncentrációk esetében (kb. 0,05 v/v% alatt) 

erős, ioncserés kölcsönhatások alakulhatnak ki a fehérje protonált, bázikus cso-

portjai és a savas, deprotonált szilanolcsoportok között. A TFA koncentráció 

növekedésével az erős kölcsönhatások a csúcsalak változása szerint megszűn-

nek. A retenciós idő növekedése 0,05 v/v% TFA felett arra enged következtetni, 

hogy az additív koncentráció növekedésével egyre erősebb hidrofób kölcsönha-

tás alakul ki.  

A visszanyerést elsődlegesen az szorpciós tulajdonságok határozzák meg. Lát-

ható, hogy a TFA koncentráció változásával változnak az szorpciós tulajdonsá-

gok, így feltehetően a fehérje kölcsönható felülete is. Egyéb esetlges oldószer-

hatások elkerülése érdekében izokratikus körülmények között nagyobb 

eluenserősség mellett végeztük el a szerkezetvizsgálatra irányuló LC-UV-MS 

vizsgálatokat. A töltéseloszlások változásából az 5. ábra szerint egy alacsony 

TFA koncentrációnál jelen lévő kiterjedtebb savdenaturált konformáció (maga-

sabb töltésállapotok) nagyobb TFA koncentrációnál gombolyodott ionpárrá ala-

kul (alacsonyabb töltésállapotok, fehérje-TFA adduktok). Alacsony TFA kon-

centráció mellett az állófázis savas szilanol csoportjai ioncserés kölcsönhatást 

létesíthetnek a töltött fehérjelánccal. A kialakuló erős kölcsönhatás torzítja a 

csúcsalakot és rontja a visszanyerést (4. ábra). Feltehetően savas, ionizálható 

szilanolokkal kialakuló ioncserés kölcsönhatás során a negatívan töltött állófá-

zis felületen megkötődnek a pozitívan töltött fehérjeláncok. Az állófázisra 

szorbeálódott, kifelé pozitívan töltött fehérjeláncok elektromos taszítás miatt 

kiszorítják a pórusokból a nem szorbeálódott fehérjeláncokat (elúció holtidő 

előtt). A TFA koncentrációjának növekedésével az anion és a töltött fehérjelánc 

közti ionpárképződés megindul. Az ionpárképzés során kialakuló rendezetlen 

gombolyag hidrofóbabb a savdenaturált konformációhoz képest. Ez a konfor-

máció már nem záródik ki az állófázis pórusaiból. TFA koncentráció további 

növelésével (>0,1 v/v%) valószínűleg erősödik az állófázis és a hidrofóbabb ka-

rakterű fehérjelánc közötti molekuláris kölcsönhatás, amely csökkenti a vissza-

nyerést. 
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5. ábra. Lizozim konformáció-változása és póruskizáródása az Aeris WP 

XB-C18 oszlopon. (A) UV-kromatogramok,  

(B) a kromatogramokhoz tartozó tömegspektrumok. *holtidő 

 

A kapott MS eredményeket a CD mérés eredményei alátámasztják (6. ábra). A 

kromatográfiás körülményeket beállítva a CD spektrumokban jól látszik, amint 

a fehérje a TFA koncentráció növekedésével elveszti aszimmetrikus harmadla-

gos környezetét (közeli UV CD, 250-320 nm), míg másodlagos szerkezetét 

csaknem teljes mértékben megtartja (távoli UV-CD, 185-250nm). Ez jellemző a 

lizozim rendezetlen gombolyag (molten globule) konformációjára. 
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6. ábra. Lizozim CD spektrumai a TFA koncentráció függvényében 

 

Transzferrin esetén analóg eredményeket kaptunk. A két fehérje esetében a kon-

formáció-változást, így a póruskizáródást kiváltó TFA koncentráció különbözik. 

Ez kísérleteink alapján kihasználható a fehérjék konformációs állapotán alapuló 

elválasztásában. A 7. ábra szerinti kromatográfiás körülmények között elérhető, 

hogy az egyik fehérje kizáródjon az állófázis pórusaiból (holtidő előtti elúció), 

míg a másik holtidő után eluálódik.  
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7. ábra. Lizozim és transzferrin konformációs állapotán alapuló elválasztása 

(gradiens: 30-60% acetonitril (B), 5%B/min, 50°C) 
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A módszer alkalmas lehet fehérjék gyors izolálására (elúció holtidő előtt), egy-

mástól nehezen elválasztható fehérjék közötti csúcsfelbontás növelésére, vala-

mint fehérjék kismolekuláktól történő elválasztására. Míg a fehérje holtidő előtt 

eluálódik, addig a kismolekulák a pórusokba diffundálva holtidőben, vagy az 

után eluálhatóak. 

 

4. 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, va-

lamint kinetikai szempontból célszerű alkalmazásukat [B. Bobály, D. 

Guillarme, S. Fekete, Journal of Separation Science 37 (2014) 189-197. 

IF: 2,591]. 

2. Leírtam, hogy az irodalomban közölt kromatográfiás paraméterek, mint 

hőmérséklet, nyomás, felületmódosító alkillánc hossza mellett a moz-

gófázis ionpárképző additív (TFA) koncentrációja maximumos össze-

függés mellett befolyásolja a fehérjék visszanyerését fordított fázisú töl-

tetekről, ahol a visszanyerés függ a töltet felületi minőségétől és fehérje 

minőségétől. 

 [B. Bobály, V. Mikola, E. Sipkó, Z. Márta, J. Fekete, Journal of 

Chromatographic Science, közlésre beküldve (2014), IF: 1,024] 

3. Tömegspektrometriás és cirkuláris dikroizmus módszerekkel 

támasztottam alá a visszanyerési maximum körül lejátszódó 

konformáció-változást. Megállapítottam, hogy a kis savkoncentráció 

mellett kitekeredett („acid unfolded”) és a nagyobb savkoncentráció 

hatására 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. [B. Bobály, E. Tóth, L. 

Drahos, F. Zsila, J. Visy, J. Fekete, K. Vékey, Journal of 

Chromatography A 1325 (2014) 155-162. IF: 4,612] 

4. 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. 

 [B. Bobály, E. Tóth, L. Drahos, F. Zsila, J. Visy, J. Fekete, K. Vékey, 

Journal of Chromatography A 1325 (2014) 155-162. IF: 4,612] 
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5. Fordított fázisú kromatográfiás módszert optimáltam fehérjék komplex 

mintákból történő izolálására. A kísérletekben alkalmazott kolonnán 

optimáltam a visszanyerési hatásfokot. Az módszer gyakorlati alkal-

mazhatóságát biomarker kutatás során bizonyítottuk [E. Tóth et al., Jo-

urnal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 98 (2014) 393-400. 

IF: 2,947] 
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