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Rövidítések listája 

 

a  csúcsmagasság 

A  van Deemter és Knox modellek konstansa (Eddy diffúzióval kapcsolatos) 

A a kromatográfiás oszlop jellemzője (az oldott anyag és a szilanol csoportok 

közötti hidrogénkötés) 

b  a kromatográfiás csúcs egyik paramétere (maximumának helye) 

B van Deemter és Knox modellek konstansa (lineáris diffúzióval kapcsolatos) 

B  a kromatográfiás oszlop jellemzője (oldatban lévő donor és a felületen lévő 

akceptor közötti hidrogénkötés) 

c a kromatográfiás csúcs egyik paramétere (szórás) 

C van Deemter és Knox modellek konstansa (anyagátadási ellenállással 

kapcsolatos) 

C a kromatográfiás oszlop jellemzője (protonált bázisok és ionizált szilanol 

csoportok közötti kölcsönhatás) 

DM diffúziós állandó 

dp  szemcseméret 

F  térfogatáramlási sebesség 

H  egy elméleti tányérra eső oszlopmagasság 

Hmin egy elméleti tányérra eső oszlopmagasság minimális értéke 

H  a kromatográfiás oszlop jellemzője (hidrofób kölcsönhatás) 

f(x)
n

 n-ed fokú hatványfüggvény jelölése 

h  redukált tányérmagasság 

hmin minimális redukált tányérmagasság 

k  retenciós tényező 

𝑘∞  a végtelen hígításra számolt retenciós faktor 

kapp látszólagos retenciós tényező 

kref a referencia komponens retenciós tényezője 

Kv  a kolonna vissza nem tartott komponensen alapuló permeabilitása 

L  kolonnahossz 

Lmax maximális oszlophossz 

M  moláris tömeg 

𝑀𝑚𝑎𝑥
10%   a maximum terhelhetőség egy adott komponens esetében a tányérmagasság 

10%-os emelkedésekor 



 

 

Ms  a mozgófázis moláris tömege 

n  hatványfüggvény fokszáma 

nc  csúcskapacitás 

nc,KPL nc –ből skálázási faktorral (𝜆) számolt csúcskapacitás  

N  elméleti tányérszám 

Neff effektív elméleti tányérszám 

Nobs látszólagos elméleti tányérszám 

PPT idő- és nyomásegységre vonatkoztatott csúcskapacitás 

S  a kromatográfiás oszlop jellemzője (alakszelektivitás) 

t  idő 

t0  holtidő 

t0,KPL a skálázási faktorral (𝜆) t0-ból számolt holtidő 

tI   az első csúcs retenciós ideje 

tend az adagolástól a gradiens végéig eltelt idő 

tF   az utolsó csúcs retenciós ideje  

tg  gradiens idő 

tkésleltetés késleltetési idő 

tr  retenciós idő 

tstart az adagolástól a gradiens kezdetéig eltelt idő 

T  hőmérséklet 

TFA trifluorecetsav 

u  lineáris áramlási sebesség 

uopt optimális áramlási sebesség 

VA az oldott anyag moláris térfogata (forrásponton) 

Vinj injektált térfogat 

Vs  az állófázis térfogata 

W  csúcsszélesség 

Wb bázisszélesség 

W50% a csúcsmagasság 50%-nál mért szélesség 

 

 

 

 

 



 

 

Görög szimbólumok 

 

α  szelektivitás 

αʹ  az oldott anyag jellemzője (oldatban lévő donor és a felületen lévő akceptor 

közötti hidrogénkötés) 

β  a gradiens időegységre vonatkoztatott meredeksége 

βʹ az oldott anyag jellemzője (az oldott anyag és a szilanol csoportok közötti 

hidrogénkötés) 

βfo a fázisaránytól és az oldott anyagtól függő konstans 

ΔP  az L hosszúságú kolonnán u lineáris áramlási sebesség hatására létrejövő 

nyomásesés 

ΔPmax az oszlopon megengedhető maximális nyomásesés 

η  dinamikai viszkozitás 

ηʹ  az oldott anyag jellemzője (hidrofób kölcsönhatás) 

κʹ az oldott anyag jellemzője (protonált bázisok és ionizált szilanol csoportok 

közötti kölcsönhatás) 

𝜆  skálázási faktor (gradiens kinetikus görbék) 

𝜆det detektálási hullámhossz  

ν  redukált lineáris áramlási sebesség 

ρ   a tömör mag és a teljes szemcse sugarának aránya 

σ  a kromatográfiás csúcs időben kifejezett szórása 

σʹ  az oldott anyag jellemzője (alakszelektivitás) 

φ  a kolonna porozitására jellemző tag (Darcy törvénye) 

𝜙0  kiindulási oldószerösszetétel gradiens mérésnél 

𝜙𝑡𝑒𝑛𝑑
 oldószerösszetétel a gradiens végén 

𝛥𝜙   az oldószerösszetétel változása a gradiens alatt 

   oldószer asszociációs faktor (Wilke-Chang egyenlet) 
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1. Bevezetés 

 

A fehérjék minőségi és mennyiségi jellemzése egyre fontosabb feladattá válik 

napjainkban. Az élelmiszeripar különböző ágazataiban vizsgálatuk nagyban elősegítheti a 

termékminőség megítélését, illetve az alapanyagok termékminőségre gyakorolt hatásának 

megértését. Az utóbbi évtizedben a gyógyszeriparban is nagymértékű változás figyelhető 

meg. Nagy számban jelentek meg újabb originális és bioszimiláris készítmények, melyek 

hatóanyaga valamilyen biotechnológiai úton termelhető fehérje. Napjainkban különösen nagy 

szerepet kap a terápiás célú monoklonális ellenanyagok fejlesztése. 

A kisméretű molekulák karakterizálása általában a különböző szerkezetvizsgálati 

módszerek (infravörös spektrometria, tömegspektrometria, mágneses magrezonancia), 

valamint az elválasztástechnikai eljárások (általában ez gáz- és folyadékkromatográfiás 

módszereket takar) együttes alkalmazásával manapság már jól megoldott feladat.  

A fordított fázisú nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (Reversed-Phase High-

Performance Liquid Chromatography, röviden RP-HPLC) a kismolekulák elválasztásához 

egyik leggyakrabban alkalmazott mérési technika. A kolonnák általában 50 - 150 mm 

hosszúságúak és 2,1 – 4,6 mm belső átmérővel rendelkeznek. Különösen 

tömegspektrometriás detektorok alkalmazásakor rövid (pl.: 30 mm) hosszúságú oszlopok is 

használatosak. Emellett a kapilláris kolonnák alkalmazása is egyre gyakoribb. Az ultra- 

nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás (Ultra-High Performance Liquid Chromatography, 

röviden UHPLC) eljárások elterjedésével az 1,3 – 3 µm szemcsemérettel rendelkező 

állófázisokat részesítik előnyben. A kisméretű molekulák vizsgálatához alkalmazott 

állófázisok 100 Ǻ körüli pórusmérettel rendelkeznek. 

A peptidek és fehérjék elválasztásához a pórusgátolt diffúzió, valamint szélsőséges 

esetben a pórusokból való kizáródás elkerülése érdekében nagyobb átlagos pórusmérettel 

rendelkező állófázisokat fejlesztettek ki (160 – 300 Ǻ). A kromatográfiás töltetek 

gyártástechnológiájának fejlődésével egyre több fehérjék vizsgálatára alkalmas állófázis jelent 

meg kereskedelmi forgalomban. Leggyakrabban a 2 µm alatti átlagos szemcseátmérőjű, 

teljesen porózus és a 3 µm alatti héjszerkezetű szemcsékkel töltött oszlopokat alkalmazzák. A 

monolit töltetek gyakorlati jelentősége kisebb mértékű. 

Ahhoz, hogy az újonnan megjelenő állófázisok felhasználásával minél jobb 

folyadékkromatográfiás módszereket fejleszthessünk, nagymértékben hozzájárul az 

állófázisok kinetikai és retenciós tulajdonságainak megismerése. 
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2. Célkitűzések 

 

Doktori dolgozatom első részében összefoglalom az RP-HPLC-s állófázisok kinetikai 

hatékonyságának izokratikus és gradiens körülmények között való jellemzéséhez, valamint 

retenciós tulajdonságainak vizsgálatához alkalmazható fontosabb módszereket. Ezt követően 

áttekintést nyújtok a különböző morfológiájú fordított fázisú folyadékkromatográfiás 

töltetekről és módszerekről, a búzafehérjék RP-HPLC-s vizsgálatának, valamint az analitikai 

eredmények sokváltozós statisztikai módszerekkel való feldolgozásának lehetőségeiről. 

Az alábbiakban ismertetem a kísérleti munkám célkitűzéseit:  

 

a) Célom volt elsőként az Aeris WIDEPORE (Aeris WP) állófázisok kinetikai 

hatékonyságának felmérése. A 150 mm hosszú és 4,6 mm, valamint 2,1 mm belső 

átmérőjű Aeris WIDEPORE XB-C18 (Aeris WP C18) kolonnák kinetikai 

hatékonyságát először izokratikus körülmények között vizsgáltuk. A teszteket kis 

molekulatömegű modellanyagok (ösztradiol, ivermektin) és egy relatív kisméretű 

fehérje (inzulin, M ~ 5,7 kDa) felhasználásával végeztük. A kapott hmin értékeken 

keresztül hasonlítom össze a különböző belső átmérővel rendelkező Aeris WP C18 

oszlopokat. Ezt követően a szűk keresztmetszetű (2,1 mm) Aeris WP C18 oszlop 

kinetikai hatékonyágát hasonlítom össze öt, a kereskedelmi forgalomban kapható 

szintén szűk keresztmetszetű kolonna teljesítményével gradiens körülmények között. 

Ehhez a csúcskapacitás – gradiens idő, az idő és nyomásegységre eső csúcskapacitás 

– gradiens meredekség, valamint a gradiens kinetikus görbéket használom fel. 

 

b) Ezután a 150 mm hosszú, szűk keresztmetszetű (2,1 mm) Aeris WP C18 és Aeris 

WIDPORE C4 (Aeris WP C4), valamint a Waters BEH300 C18 és C4 oszlopok 

retenciós tulajdonságait és modellfehérjék felhasználásával mért terhelhetőségét 

hasonlítom össze. Ezek közül először a kis molekulatömegű tesztkomponenseket 

felhasználó módosított Tanaka eljárással, majd pedig a tesztfehérjékkel végzett 

retenciós viselkedést modellező mérések eredményeit értelmezem. 
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c) Az Aeris állófázisok tesztelése során nyert eredmények bemutatását követően az 

elsősorban peptidek vizsgálatára alkalmas Ascentis Express Peptide ES-C18, Waters 

Acquity CSH C18, valamint Waters Acquity CSH Phenyl-Hexyl állófázisok 

peptidtérkép-módszerben való alkalmazásának eredményeit ismertetem.  

 

d) Végezetül az Aeris WP C18 és C4 állófázisok búzafehérjék vizsgálatában, kapcsolt 

elrendezésben való alkalmazását mutatom be. Az eredményeket sokváltozós 

adatelemzési módszerek felhasználásával értelmezem. 

 

A doktori dolgozatot az eredmények összefoglalásával zárom le.   
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3. Irodalmi áttekintés 

 

3.1. Kinetikai hatékonyság jellemzése 

 

A kolonnák kinetikai hatékonyságának összehasonlítására elterjedten használatos a van 

Deemter összefüggés [1]: 

 

2

pM
p

M

d uB D
H A d C

u D
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ahol H az egy elméleti tányérra eső oszlopmagasság (Height Equivalent to a Theoretical 

Plate, röviden HETP), u a mozgófázis lineáris sebessége, dp a szemcseátmérő, DM a diffúziós 

állandó a mozgófázisban. Az A konstans a töltetágy egyenetlenségeiből fakadó (Eddy 

diffúzió), a B a lineáris diffúzió miatti, a C pedig az anyagátadással szemben kifejtett 

ellenállásból eredő zónaszélesítő hatásokat fejezi ki. 

Ahogyan azt az 1. egyenlet is mutatja, a H – u görbe lefutása nagymértékben függ a töltet 

szemcseméretétől. A C tag dp
2
-tel egyenesen arányosan változik, így értéke érzékenyen reagál 

dp változására. Az áramlási sebesség növelésekor a szemcseméret csökkenésével egyre kisebb 

mértékben növekszik H értéke. Mindazonáltal a szemcseméret csökkentésének kedvezőtlen 

következménye a nyomásesés megnövekedése, mely Darcy törvényéből (2. egyenlet) jól 

látható: 
 

 

2

p

L u
P

d

   
   2  

      

ahol η a dinamikai viszkozitás, φ a kolonna porozitására jellemző tag, L az oszlop hossza, 

u a lineáris áramlási sebesség, dp a szemcseátmérő, ΔP pedig a kolonnán létrejövő 

nyomásesés. A HETP görbe matematikai tulajdonságaiból eredően minimummal rendelkezik, 

melynek koordinátái rendre megadják a minimális tányérmagasság (Hmin) és optimális 

áramlási sebesség (uopt) értékeket. Ezek számítására szolgáló összefüggéseket a 3. és 4. 

egyenletek tartalmazzák: 
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A gyakorlatban különböző áramlási sebesség értékek mellett meghatározzuk az elméleti 

tányérszámot (N), majd a kolonnahossz (L) ismeretében a H értékek számolhatók (H=L/N). 

Ahhoz, hogy kizárólag a kolonnára jellemző eredményt kapjunk, a mért értékeket korrigálni 

kell a mérőrendszer zónaszélesítő hatásával. 

A különböző szemcseátmérőjű töltetek összehasonlításához redukált paraméterek 

bevezetése szükséges. A redukált tányérmagasság (h) és a redukált lineáris áramlási sebesség 

(ν) számítására szolgáló összefüggéseket mutatja az 5. és 6. egyenlet: 
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Knox ezek felhasználásával az alábbi összefüggést (7. egyenlet) vezette be, mely azt is 

figyelembe veszi, hogy a folyadékkromatográfiában az A tag nem független a mozgófázis 

áramlási sebességétől. A van Deemter összefüggésben használatos A tag helyére Knox 

összefüggésében A∙ν
1/3

-t kell írnunk. 

 

1/3 B
h A C 


      7 

 

A diffúziós állandó mérésére számos eljárás létezik [2]-[6], de sokuk hátránya, hogy 

drágák és komoly műszerezettséget igényelnek. A gyógyászatban alkalmazott biomolekulák 

térnyerésével mindazonáltal az utóbbi években egyre több analitikai laboratórium alapvető 

tartozékai lettek a kapilláris elektroforézis (Capillary Electrophoresis, röviden CE) 
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készülékek. Bello és társainak a diffúziós állandó mérésére szolgáló CE módszerét [7], mely 

alapvetően Taylor és Aris munkájára [8]-[10] épült, Sharma és társai fejlesztették tovább [11]. 

A módszer nagy előnye, hogy kis mennyiségű anyagra van csak szükség a méréshez, rövid 

idő alatt kivitelezhető és pontos eredményt ad. 

Amennyiben mégsem rendelkeznénk mért értékkel és a szakirodalomban sem található 

meg a kérdéses anyag diffúziós állandójának értéke [12], akkor DM becslésére több 

összefüggés is rendelkezésre áll [13]-[16]. Az egyik leggyakrabban a 8. egyenletben látható 

Wilke-Chang összefüggést alkalmazzák [13]:  

 

8

0,6
7,4 10

A

s

M

T M
D

V






 

  


 

8 

 

ahol DM a diffúziós állandó,  az oldószer asszociációs faktora, MS az oldószer 

(mozgófázis) moláris tömege, η a mozgófázis dinamikai viszkozitása, T a hőmérséklet, VA az 

oldott komponens moláris térfogata a normál forrpontján, mely becsülhető Schroder és Lebas 

módszere szerint [17]. 

A van Deemter és Knox modellekből azonban hiányoznak a kolonnák permeabilitására 

vonatkozó megfontolások. Megoldást jelentenek erre a problémára a kinetikus görbék, 

melyek segítségével nem csak az eltérő morfológiájú töltetek hasonlíthatóak össze könnyen, 

hanem a különböző fizikai-kémiai paraméterekkel rendelkező vagy különböző hajtóerőt 

alkalmazó kromatográfiás rendszerek teljesítményei is. 

A kinetikus görbéket 1965-ben először Giddings alkalmazta gáz- és 

folyadékkromatográfiás technikák teljesítőképesség-határának összehasonlítására. 1969-ben 

Horváth és társai is vizsgálták a hatékonyság, a nyomásesés és a mérési idő kapcsolatát, 

valamint ezek alkalmazását kolonnák összehasonlítására [18],[19]. A hetvenes és nyolcvanas 

években Guiochon, valamint Knox ezt a megközelítést használta töltetes és nyitott cső típusú 

kolonnák összehasonlítására [20]-[22]. Később, 1997-ben Poppe javasolt egy ábrázolási 

módot, melyben t0/N-t ábrázolt N függvényében. A szakirodalomba ez a reprezentáció „Poppe 

plot” néven vonult be, mely tisztább rálátást ad a van Deemter és Knox összefüggésekből 

ismert C tag hatására és kiválóan alkalmazható az elválasztás hatékonysága és ideje közötti 

kapcsolat szemléltetésére. Emellett számos más típusú kinetikus görbe is előállítható, ahogy 

az Neue munkájában is szerepel [23],[24]. 
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Desmet és társai 2005-ben vezették be a Kinetic Plot Method (KPM) megnevezésű 

eljárást, melynek segítségével a H – u adatpárokból kiindulva könnyedén elkészíthető 

bármilyen típusú kinetikus görbe. Segítségükkel eldönthető, hogy a különböző töltetek közül 

melyikkel és milyen hosszúságú kolonna alkalmazásával valósítható meg egy adott 

tányérszám igényű elválasztás rövidebb idő alatt. Ezt a kísérleti adatokon alapuló eljárást 

először izokratikus körülmények között alkalmazták. Kivitelezése egyszerű és a van Deemter 

görbe által is tartalmazott információt kiegészíti a töltetágy permeabilitására vonatkozó 

információval [25]. 

A KPM alkalmazásához először is ismernünk kell az állandókat (L, η, ΔPmax). Ha nem áll 

rendelkezésre mért adat, a viszkozitás becslésére használható Chan és Horváth összefüggése 

[26]. Ezután a 9-11. összefüggéseket használva a méréseinkből rendelkezésre álló H- u 

adatokból kiindulva kiszámítjuk az összetartozó N – t0 adatpárokat, melyek segítségével 

tetszőleges formátumú kinetikus görbe készíthető: 
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ahol N az elméleti tányérszám, t0 a holtidő, Kv a kolonna permeabilitása, η a dinamikai 

viszkozitás, ΔPmax a kolonnán megengedhető maximális nyomásesés, ΔP az L hosszúságú 

kolonnán u lineáris áramlási sebesség hatására létrejövő nyomásesés, H az egy elméleti 

tányérra eső oszlopmagasság. 

Leggyakrabban H
2
/Kv - Kv/(uH) adatpárokat ábrázolnak (t0/N

2 
– N reprezentáció). Az így 

kapott görbe minden pontja megfelel egy adott hosszúságú kolonnának, mely u lineáris 

sebesség mellett pontosan ΔPmax nyomásesést generál. Ez a leggyorsabb útja annak, hogy N 

elméleti tányérszámot elérjük egy elválasztás során. 
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3.2. Kolonna kinetikai hatékonyságának jellemzése gradiens körülmények között 

 

Csak kisebb méretű fehérjék elválasztását lehet megoldani izokratikus körülmények 

között. Leggyakrabban azonban kis és nagy molekulatömegű fehérjék vizsgálatára is gradiens 

folyadékkromatográfiás módszereket alkalmaznak. Szükséges tehát az állófázisok kinetikai 

jellemzését gradiens körülményekre is kiterjeszteni. 

A csúcskapacitás (nc) általános koncepcióját először Giddings írta le [27], melyet Horváth 

alkalmazott gradiens kromatográfiához [28]. Ez az elválasztás hatékonyságának olyan 

mérőszáma, mely az egész elválasztási tartományt vizsgálja és számításba veszi a 

csúcsszélesség kromatogramon belüli variabilitását [29]:  

 

𝑛𝑐 = 1 + ∫
1

4𝜎

𝑡𝐹

𝑡𝐼

𝑑𝑡 12 

 

ahol tI az első csúcs retenciós ideje, tF a az utolsó csúcs retenciós ideje, dt az integrálási 

változó és σ a csúcs időegységben kifejezett szórása. Meghatározását a gyakorlatban a 

bázisszélesség (Wb) alapján az alábbi összefüggés szerint is végezhetjük [29]: 

 

𝑛𝑐 = 1 +
𝑡𝑔

(1/𝑛) ∙ Σ1
nWb

 13 

 

ahol n a számolásokhoz felhasznált csúcsok száma, tg pedig a gradiens idő. 

A kromatográfiás oszlopok gradiens módban való összehasonlítására több praktikus 

összefüggés is létezik [30]-[34]. Bázisszélesség alkalmazásakor a csúcskapacitás 

meghatározása pontatlan lehet az egymáshoz közel eluálódó hasonló komponensek miatt. Így 

gyakran a gradiens idő (tg) és a csúcsok magasságának 50%-nál mért átlagos csúcsszélesség 

alapján (W50%) a következő összefüggést alkalmazzák a csúcskapacitás számítása során: 

 

𝑛𝑐 = 1 +
𝑡𝑔

1,7 ∙ 𝑊50%
 14 

Az egyes kolonnák teljesítménye azok permeabilitásától és a retenciós idejétől is függ. 

Az utóbbi összefügg a holtidővel és a gradiens idővel. Az előbbiekben tárgyalt csúcskapacitás 
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görbék nem adnak információt az elválasztás idejéről, csupán az elérhető csúcsszélességről. 

Knox elválasztási ellenállás koncepciójával analóg módon hasonló [13], a kinetikai 

teljesítményt leíró görbék állíthatóak elő, ha az idő- és nyomásegységre eső csúcskapacitást 

számoljuk a következő formula alapján [35]: 

 

𝑃𝑃𝑇 =  
𝑛𝑐

𝑡𝑔 ∙ 𝛥𝑃
 15 

 

ahol PPT az idő- és nyomásegységre eső csúcskapacitás, tg a gradiens idő,  ΔP pedig a 

nyomásesés. A PPT értékeket a gradiens meredekségének függvényében ábrázoltuk az 

elválasztás ellenállásának összehasonlítása érdekében a különböző kolonnák esetében 

(különböző gradiens meredekség állandó áramlási sebesség mellett). 

Ezzel szemben az az eset, amikor az áramlási sebességet változtatjuk állandó gradiens 

meredekség alkalmazása mellett, könnyen vizsgálható a gradiens kinetikus görbék 

módszerével. Wang és társai, Zhang és társai, Haddad és társai, valamint Ruta és társai ezek 

különböző típusait mutatták be, melyek azonban számítógépes optimalizáción alapultak [36]-

[39]. Desmet és csoportja a gradiens kinetikus görbék előállítására egy egyszerű módszert 

vezetett be, mely a következő összefüggéseken alapszik (gradiens és izokratikus elúcióra 

egyaránt érvényes) [40]-[41]: 

 

𝑡0 =
𝐿

𝑢
 16 

𝑁 =
𝐿

𝐻
 17 

𝛥𝑃 =  
𝑢 · 𝜂 · 𝐿

𝐾𝑣
 18 

Ha szükséges a hatékonyság jellemzésére az elméleti tányérszám (N) helyett a 

csúcskapacitást (nc) is lehet használni. Emellett t0 helyett használhatnánk tr-t (tr = t0·(1+k)), de 

akár N helyett az Neff-t is (effektív elméleti tányérszám, Neff = N·k
2
/(1+k)

2
). Ezek nem jelentik 

az eljárás alapvető megváltoztatását. 
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Ha a kinetikai teljesítményt (Kinetic Performance Limit, röviden KPL) egy állófázis 

esetében egy sor összetartozó optimális oszlophosszként (L) és térfogatáramlási sebességként 

(F) definiáljuk, melyeknél a lehetséges N vagy nc értékeket a lehető legrövidebb idő alatt 

érjük el vagy maximális N-t vagy nc-t érünk el különböző analízis idők alatt, akkor 

bizonyítható, hogy mindkét feltétel teljesül, amennyiben ΔP = ΔPmax. Ezt a 18. egyenletbe 

helyettesítve KPL számolható egy kromatográfiás állófázisra nézve (csak az adott 

mozgófázisra és mintára érvényes). A 16 - 18. egyenletek felhasználásával az L hosszúságú 

kolonnán F áramlási sebesség (adott ΔP-nek felel meg) mellett mért hatékonyságból (például 

nc) számolható a hatékonyságnak az az értéke, melyet olyan hosszúságú kolonnával kapnánk 

szintén F áramlási sebesség mellett, aminél fennáll, hogy ΔP = ΔPmax. Fizikailag helytálló 

KPL görbéket akkor kapunk, ha H, η és k értékei az oszlop hosszától függetlenek. Gradiens 

körülmények között ennek szükséges és elégséges feltétele, hogy a vizsgálandó komponensek 

ugyanazokkal a körülményekkel találkozzanak (mozgófázis összetétel, ϕ) az elválasztás során 

(ugyanolyan mozgófázis összetétellel találkozzon a molekula a kolonna megegyező 

dimenziómentes pozícióiban (xʹ=x/L) az elválasztás során). Ezt lineáris gradiens alkalmazása 

során a gradiens meredekség βt0, a kiindulási oldószer összetétel (𝜙0), valamint a késleltetési 

idő és a holtidő hányadosának (tkésleltetés/t0) állandóan tartásával biztosítjuk (β a 19. egyenlet 

alapján számolható).  

 

𝛽 =
𝜙𝑡𝑒𝑛𝑑

− 𝜙0

𝑡𝑒𝑛𝑑 − 𝑡𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡
=

𝛥𝜙

𝑡𝑔
 19 

 

A KPL görbék készítésekor a kolonna hossz extrapolációja is csak akkor alkalmazható, 

ha mindegyik mért és extrapolált adatpont a mozgófázis szempontjából ugyanolyan előélettel 

rendelkezik. A kolonna hosszának változtatásával együtt jár t0 változása is (az áramlási 

sebesség állandó a transzformáció során), így az extrapoláció helyes kivitelezéséhez tg értékét 

is meg kell változtatni βt0 (vagy ezzel ekvivalens módon tg/t0) állandóan tartása érdekében.  

Mivel a KPL transzformáció során u–t állandóként kezeljük, úgy a kolonna hossza marad 

az egyetlen paraméter, mellyel ΔP értékét befolyásolhatjuk. A 18-as egyenlet átrendezésével 

kapjuk a 20-as egyenletet. Mivel Kv, és η értékét állandónak feltételezzük, így ΔP = ΔPmax 

esetén L = Lmax (21. egyenlet).  
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𝐿 =
𝐾𝑣 · ΔP

𝑢 · 𝜂
 20 

𝐿𝑚𝑎𝑥 =
𝐾𝑣 · ΔPmax

𝑢 · 𝜂
 21 

𝜆 =
ΔPmax

ΔP
 22 

 

Az explicit matematikai kifejezések alkalmazása helyett sokkal egyszerűbb az implicit 

kifejezések használata. ΔP és ΔPmax felhasználásával előállíthatunk egy skálázáshoz 

felhasználható 𝜆 faktort, mellyel a kísérletileg meghatározott paraméterekből a KPL változók 

számíthatóak. Példát mutat erre a 23. és a 24. egyenlet. 

  

𝑡0,𝐾𝑃𝐿 = 𝜆 · 𝑡0 23 

𝑛𝑐,𝐾𝑃𝐿 = 𝜆 · 𝑛𝑐 24 

 

 

3.3. Állófázisok retenciós tulajdonságainak jellemzése 

 

A C18-as állófázisok karakterizálására már számos módszert dolgoztak ki az idők 

folyamán. Korábban alkalmaztak destruktív [42]-[44] és spektroszkópiai elven működő 

módszereket [45]-[46] is erre a célra. Ezek azonban sok esetben nem szolgáltattak elegendő 

információt a retenciót befolyásoló tulajdonságokra nézve (pl.: felületi borítottság, szilanol 

csoportok, ioncserés kölcsönhatási helyek). Később megjelentek a nem destruktív módszerek 

is [47]-[48]. Sok esetben csak az állófázisok hidrofóbicitását és szilanol tartalmát 

hasonlították össze. 1989-ben Tanaka és társai egy olyan, szintén nem destruktív módszert 

javasoltak az állófázisok retenciós tulajdonágainak vizsgálatára, melyet azóta is széles körben 

alkalmaznak. Az eljárás során modellvegyületek visszatartásának különböző körülmények 

között való mérésén keresztül információ nyerhető a kromatográfiás töltetek 
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hidrofóbicitására, alakszelektivitására, valamint az elválasztások során kialakuló hidrogén- és 

ionos kötések erősségére nézve is [49]. 

A kísérletek során Tanaka és társai a hidrofób kölcsönhatások vizsgálatára különböző 

alkilcsoportokat tartalmazó alkil-benzolokat alkalmaztak (pl.: butil-benzol, pentil-benzol). Az 

alkillánc hosszának növekedésével az egymást követő tagok között egy CH2 csoport a 

különbség. Egy metilén csoport okozta retenciónövekedés vizsgálataik szerint a felületi 

borítottsággal (a módosító láncok felületi sűrűsége) arányos. Méréseik alapján a metilén-

szelektivitás (α(CH2)) a felületi borítottság jobb mérőszáma, mint az állófázis széntartalma, 

mert az utóbbit befolyásolja a felület és a porozitás különböző szilikagél töltetek közötti 

ingadozása. 

A töltetek hidrofóbicitását is ezzel az értékkel jellemezték, hiszen a metilén csoport 

okozta szerkezeti eltérés minimális. A felületi borítottságnak és így a töltet hidrofóbicitásának 

utószilanizálás hatására bekövetkező változását is érzékenyen mutatta ez a mérőszám (α(CH2) 

megnőtt az utószilanizálás hatására). α(CH2)-t és egy szénhidrogén típusú vegyület retenciós 

tényezőjét felhasználva az állófázisok felületének nagyságáról is információt nyerhetünk. Az 

α(CH2) értékek meghatározását 80:20 (V/V) metanol:víz elegyben végezték el [49]. 

Az alakszelektivitás tanulmányozása során trifenilén és orto-terfenil vegyületeket 

alkalmaztak, melyek hasonló szelektivitással rendelkeznek, de térszerkezetűkben eltérőek. Az 

αT/O = αtrifenilén/orto-terfenil = ktrifenilén / korto-terfenil értékét nagyságrendileg befolyásolja az adott 

felület módosításához használt szilanizáló ágens funkcionalitása (pl.: mono-, di-, trifunkciós 

szilánok), valamint a felületi borítottság. Nagyobb αT/O értéket értek el a polifunkciós 

szilánnal módosított töltetek, ami a kialakult felület rétegzett szerkezetével magyarázható. 

Ugyanez volt tapasztalható hosszabb módosító lánc alkalmazása során is. A szilanizáló 

ágensek funkcionalitásának utólagos vizsgálata az αT/O - α(CH2) görbék segítségével 

elvégezhető [49]. 

A további tesztek során fenolt és benzil-alkoholt használták a poláris komponensek 

retenciójának normalizálására, mellyel lehetővé tették az adott paraméternek az állófázisok 

különböző hidrofóbicitásától függetlenül történő vizsgálatát [49]. 

Tanaka és társai koffein (caffeine) és teofillin (theophylline) segítségével mérték fel az 

állófázisok hidrogénkötések kialakítására való képességét. A koffein retenciós tényezőjét a 

fenoléval (phenol) normálva kapott αC/P érték eredményeik szerint jól reprezentálta a 

szabadon maradt szilanol csoportokat. Az utószilanizált és a nem utószilanizált állófázisok 

közötti különbség egyértelműen kimutatható volt (az utószilanizálás elfedi a felületen 

korábban szabadon lévő szilanol csoportokat). Kisebb volt αC/P a trifunkciós szilanizáló 
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ágenssel módosított tölteteknél, mint a monofunkciós szilánokkal való módosítást követően. 

αC/P értékét 30:70 (V/V) metanol:víz elegyben mérték [49].  

Az ioncserélő kötőhelyek retencióra gyakorolt hatását pufferelt mozgófázisban alkil-

aminokkal (pKa > 9) vizsgálták (prokainamid, N-acetil-prokainamid (NAPA), benzil-amin). 

Savas mozgófázisban az adott protonált amin retenciós tényezőjét a fenol retenciós 

tényezőjével normálva kapott αA/P az ioncserélő helyek mennyiségével arányos mérőszám, 

értéke nem korrelál a felületen lévő szabad szilanol csoportok számával. A felület módosítása 

előtt savasan kezelt szilikagélek csak kismértékben tartották vissza a protonált aminokat és a 

szilanolok számától függetlenül jó hatékonyságot mutattak. Erre az a magyarázat, hogy a 

szilanol csoportok pH = 3 alatt protonált állapotban vannak és így nem hatnak a protonált 

aminok visszatartására. Ezért a felületen még ilyen körülmények között is jelen lévő 

ioncserélő kötőhelyek a felelősek (az ioncserés jelleg összefügg a szilikagél fémion 

tartalmával is) [49]. 

A szilanol csoportok és az aktív ioncserélő csoportok egymástól függetlenül fejtik ki 

retencióra gyakorolt hatásukat. A hozzáférhető szilanol csoportoktól független 

(utószilanizálástól függetlenül) ioncserélő jelleg savas mozgófázisban (pH = 2,7) vizsgálható 

(szilanolok ionvisszaszorított formában). Tanaka és társai mérései alapján savasan nem 

előkezelt, de utószilanizált állófázisok esetében is mérhető volt az ioncserés jelleg, míg nem 

utószilanizált, de savasan kezelt állófázisok csökkent ioncserés aktivitást mutattak. Ez alapján 

az utószilanizálás kisebb mértékben befolyásolta az ioncserélő tulajdonságot, mint a szilikagél 

módosítás előtti savas előkezelése. A méréseket nagyobb pH-n (pH = 7,6) végezve a bázikus 

komponensek visszatartása jelentősen megnőtt, csúcsalakjuk pedig torzult (jelentős tailing 

volt tapasztalható), amit az ilyen körülmények között ionos formába kerülő szilanol csoportok 

okoztak. A méréseket 20:80 (V/V) metanol:puffer (pH = 2,7 vagy 7,6) mozgófázis 

felhasználásával végezték. Ezzel a stratégiával elkülöníthető a szilanol csoportok semleges 

körülmények közötti ioncserélő tulajdonsága és a savas körülmények között is meglévő 

ioncserélő csoportok hatása. A szilanol csoportok számára az αC/P érték is tájékoztatást ad 

[49]. 

Petersson és Euerby megvizsgálta e módszer robusztusságát statisztikai módszerek 

felhasználásával (redukált faktorterv, többváltozós lineáris regresszió, főkomponens analízis). 

Azt tapasztalták, hogy megbízható eredmények elérése érdekében különösen fontos a 

mozgófázis metanol tartalmának, az elválasztás hőmérsékletének, valamint ioncserélő 

kapacitás vizsgálatakor a mozgófázis pH értékének precíz beállítása, tartása. Eredményeik 

alapján, amennyiben a teszt paramétereit meghatározott tartományon belül tartjuk 
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(mozgófázis metanol tartalma: ±0,5% (V/V), hőmérséklet: ±3 °C, pH: ±0,1, puffer 

koncentráció: ±2 mM), akkor nagy valószínűséggel meg tudjuk különböztetni egymástól 

azokat a fordított fázisú tölteteket, melyek szelektivitása közötti különbség nagyobb, mint az 

egyes oszlop sarzsok közötti különbség [50]. 

 

 

1. ábra: A különböző kolonnák főkomponens-értékei (score) a főkomponensek terében (score plot; 

PC1 – 1. főkomponens, PC2 – 2. főkomponens). PC1 és PC2 melletti % értékek azt mutatják meg, 

hogy azok a teljes adatsor varianciájának hány %-ért felelősek. „A” halmaz: főként nem C18-as 

módosítással rendelkező és erősebben savas karakterű szilika A C18-as állófázisok; „B” főként szilika 

B C18-as állófázisok; „C” polárisabb víztűrő (embedded) állófázisok [51] 

 

Euerby és Petersson 135 kereskedelmi forgalomban elérhető kromatográfiás oszlop 

karakterizálását végezte el a fentebb leírt Tanaka eljárással. A meghatározott paraméterekből 

álló adatsoron főkomponens analízist (PCA) végeztek (a PCA módszert a 3.7. fejezetben 

tárgyaljuk részletesebben). A dimenziócsökkentést követően az egyes kolonnák koordinátáit 

(score) a főkomponensek terében ábrázolták (1. ábra). Ennek segítségével könnyen 

felismerhetőek a hasonló tulajdonságokkal rendelkező kolonnák, egyszerűbben találunk 

helyettesítő oszlopot, amennyiben egy gyártó megszünteti az általunk használt forgalmazását. 

A módszerfejlesztésekhez is nagyon hasznos adatokat szolgáltathat ez az eljárás, hiszen 

alkalmazásával nem csak a hasonló, hanem a nagyon eltérő szelektivitás is felismerhető. 
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Utóbbi kifejezetten előnyös az új kromatográfiás módszerek kialakítása során, hiszen a 

mérések kezdetekor több különböző szelektivitással rendelkező oszlop kiválasztásával 

nagyobb valószínűséggel érjük el a kitűzött komponensek elválasztását [51]. Később Euerby 

és Petersson, Tanaka [49], Layne [52] Neue [53] módosított módszerét szintén PCA-val 

kombinálva további állófázisok karakterizálását végezték el [54]. A Tanaka módszer 

kiegészített változatát [51], [54]-[56] ultra-nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás 

állófázisok tesztelésére is alkalmazták [57]. 

Snyder, Dolan és társaik a 25. összefüggést alkalmazták a kolonnák szelektivitásának 

vizsgálatára: 

 

log 𝛼 = log
k

kref
= η′𝐇 + σ′𝐒 +  β′𝐀 + α′𝐁 + κ′𝐂 25 

 

ahol η′, σ′, β′, α′, κ′  az oldott anyagra, míg H, S, A, B, C az oszlopra jellemző 

tulajdonságok. η′ · 𝐇  a hidrofób kölcsönhatásra, σ′𝐒  az alakszelektivitásra, β′𝐀 az oldott 

anyag és a nem ionizált állapotban lévő szilanol csoportok közötti hidrogénkötésre,  

α′𝐁 általánosan az oldatban lévő donor és a felületen lévő akceptor közötti hidrogénkötésre, 

κ′𝐂  a protonált bázisok és ionizált szilanol csoportok kölcsönhatására jellemző tagok. Ez 

alapján a retenciós tényező értékére kvantitatív becsléseket végeztek el különböző vizsgált 

anyagok és oszlopok esetén. 67 modellvegyülettel végzett tesztek azt igazolták, hogy k 

±0,7%-os eltéréssel becsülhető volt (k reprodukálhatósága ±0,5% volt) [58]. Később azt 

tapasztalták, hogy amennyiben egy anyag „log k” értéke a kísérleti körülmények 

változtatásával (hőmérséklet, mozgófázis összetétel) hasonlóan változik a különböző 

oszlopokon, akkor a szelektivitás és így H, S, A, B, C relatív értéke is változatlan marad. Ez 

jelentősen leegyszerűsíti a kolonnák szelektivitásának vizsgálatát ezzel a módszerrel, hiszen 

elegendő a méréseket egy adott hőmérséklet és mozgófázis összetétel mellett elvégezni.  

Snyder, Dolan és társaik az egyes kölcsönhatási tagok fizikai-kémiai interpretációját is 

elvégezték [60]. Snyder és társai az előbbi eljárás reprodukálhatóságát vizsgálták, melynek 

során 18 tesztvegyületet alkalmaztak a szelektivitás meghatározásához. Egy 10 

modellvegyület mérésén alapuló eljárást is javasoltak, melynek kivitelezéséhez mindössze 2-3 

óra szükséges egy kolonna szelektivitásának vizsgálata esetén [61]. Később az eljárást 

helyettesítő kolonnák keresése során is alkalmazták [62]. 
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Láthattuk, hogy számos eljárás létezik a kromatográfiás oszlopok szelektivitásának 

vizsgálatára, összehasonlítására kis molekulatömegű modellanyagokat használó tesztek 

segítségével. Az egyes állófázisok esetében kapott eredményeket azonban fenntartásokkal kell 

kezelnünk, amennyiben az adott kolonnát a gyakorlatban fehérjék elválasztására szeretnénk 

alkalmazni. A fehérjék ugyanis jelentősen nagyobb molekulatömeggel rendelkeznek és 

szerkezetük is sokkal bonyolultabb, mint a kisméretű molekuláké (elsődleges, másodlagos, 

harmadlagos és negyedleges szerkezet). Számos konformációs állapotban lehetnek jelen a 

körülményektől függően, így méretük és alakjuk is dinamikusan változhat. A kisméretű 

molekulák és a fehérjék között lévő méretkülönbség miatt az általuk hozzáférhető állófázis 

felület is eltérhet. Ilyenkor elképzelhető, hogy az adott fehérje egy teljesen más jellegű 

felülettel kerül kapcsolatba az elválasztás során, mint a kis molekulatömegű 

tesztkomponensek. Belátható, hogy amennyiben fehérjék vizsgálatára nézve szeretnénk 

következtetéseket levonni, úgy szükséges az adott állófázis visszatartásának, szelektivitásának 

vizsgálata modellfehérjék felhasználásával. 

 

3.4. Állófázisok terhelhetőségének vizsgálata 

 

Jelentős a különbség a teljesen porózus és héjszerkezetű állófázisok holtideje, 

nyomásesése és terhelhetőség között. Általánosan az analitikai kolonnák terhelhetőségét a 

következő összefüggéssel becsülhetjük [63]: 

 

𝑀𝑚𝑎𝑥
10% =

2

𝑁
(

𝑘∞ + 1

𝑘∞
)

2

βfo𝑉𝑆 26 

 

ahol 𝑀𝑚𝑎𝑥
10%  a maximum terhelhetőség egy adott komponens esetében a tányérmagasság 

10%-os emelkedésekor, N a kolonna elméleti tányérszáma, 𝑘∞ a végtelen hígításra számolt 

retenciós faktor, βfo a fázisaránytól és az oldott anyagtól függő konstans, Vs az állófázis 

térfogata. A mintával való terhelhetőség egyenesen arányos az állófázis térfogatával. Az 

irodalomban számos más definíciót is használnak a terhelhetőség leírására [64]. 

Vs az RP-HPLC-ben arányos az állófázis széntartalmával és a töltetsűrűséggel. A 

héjszerkezetű szemcsék esetében tömör magot határoló héj térfogata 
4𝜋(𝑅𝑒

3−𝑅𝑖
3)

3
, ahol Re a 

részecske teljes átmérője, míg Ri a tömör belső mag átmérője. A porózus héj térfogataránya a 

kolonnán belül 1 – (Ri/Re)
3
. Ez az Aeris WIDEPORE töltetek esetében körülbelül 34%. A 
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héjvastagság csökkenésével drasztikusan csökken a kolonna terhelhetősége is. A kolonnák ez 

által könnyen túlterhelhetővé válnak, tovább növelve a zónaszélesedést és csökkentve a 

hatékonyságot [65]. A túlterhelés komolyabb problémát jelent a héjszerkezetű és a 2 µm alatti 

átlagos szemcseátmérővel rendelkező teljesen porózus töltetek esetén [66]. 

Az állófázis túlterhelése mindig súlyos probléma RP-HPLC esetében, amennyiben ionos 

komponensekről van szó [67]. A felületen lévő azonos töltésű komponensek miatt az oldatban 

lévő vizsgálandó anyagok könnyen kizáródhatnak a pórusokból [68],[69]. Guiochon és társai 

szerint a szilika alapú állófázisok alkalmazásakor fellépő „tailing” oka valószínűleg a kis 

számú nagy erősségű kötőhely (nagy adszorpciós energia) jelenléte a kis erősségű kötőhelyek 

között (kis adszorpciós energia) [70]. A fehérjék ionos és hidrofób kötőhelyeken is 

megkötődhetnek. A szorbensek pórusátmérő eloszlása közötti különbség is kritikus szerepet 

játszhat a túlterhelésben a fehérjék pórusokból való kizáródása esetén. 

 

3.5. RP-HPLC-s módszerek és állófázisok peptidek és fehérjék vizsgálatában 

 

A peptidek és fehérjék minőségi és mennyiségi vizsgálatához számos eltérő alapelven 

működő analitikai módszer (ortogonális módszerek) együttes alkalmazása szükséges. Az 

alkalmazott legfontosabb technikák a következők: spektrofotometria, elektroforézis, 

kromatográfia, tömegspektrometria (Mass Spectrometry, röviden MS). A fehérjék analitikai 

jellemzése során a leggyakrabban alkalmazott folyadékkromatográfiás módszerek közé 

tartozik a fordított fázisú folyadékkromatográfia (RP-HPLC), a méretkizárásos kromatográfia 

(Size Exclusion Chromatography, röviden SEC) és az ioncserés kromatográfia (Ion Exchange 

Chromatography, röviden IEX). Az RP-HPLC előnye, hogy közvetlenül kapcsolható 

tömegspektrométerhez (HPLC-MS). Az MS kapcsolt technikák részeként és önállóan is egyre 

nagyobb teret nyer a peptidek és fehérjék vizsgálatában. Erre jó példa a fehérjék elsődleges 

szerkezetének (aminosav szekvencia) meghatározása, illetve a magasabb rendű szerkezetek 

vizsgálata is [95]. 

Az utóbbi évtizedben jelentős fejlődés ment végbe a fehérjék RP-HPLC-s vizsgálatában. 

Új készüléktípusok kerültek bevezetésre és az állófázisok gyártástechnológiája is sokat 

változott [71]-[73]. Manapság az akár 1300 bar nyomáson is stabilan üzemelő, robusztus 

UHPLC rendszerek is széles körben használatosak. A készülékek holttérfogatát és gradiens 

késését drasztikusan csökkentették, így azok alkalmassá váltak szűk keresztmetszetű (narrow-

bore) kolonnák teljesítményének kihasználására is [74]-[75]. Napjainkban már kaphatóak a 

célzottan biomolekulák vizsgálatára szánt bioinert mérőrendszerek is, melyekben a mintával 
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érintkező készülékegységek inert anyagból készülnek (pl.: titánium). Ezek alkalmazásával 

elkerülhető a nem kívánt kölcsönhatások jelenléte, kémiai átalakulások lejátszódása a mérések 

során. 

Az állófázisok gyártástechnológiája is nagy fejlődésen ment keresztül [76]. Eleinte a 

monolit állófázisok nagyon népszerűek voltak, kellő fajlagos felületüknek, nagy 

permeabilitásuknak és hatékonyságuknak köszönhetően [77]. Szerves polimer alapú monolit 

oszlopokat is sikerrel alkalmaztak fehérjék RP-HPLC vizsgálatában [78]. Mindezek ellenére a 

monolit kolonnák terápiás fehérjék vizsgálatában nem terjedtek el, legtöbbször inkább 

komplexebb proteomikai alkalmazásokban fordulnak elő [79]. 

A 3 µm alatti átlagos szemcseátmérőjű, héjszerkezetű szemcsékkel töltött oszlopok 

először kismolekulák elválasztásában terjedtek el. Sikerükhöz nagymértékben hozzájárult, 

hogy a 2 µm alatti teljesen porózus szemcsékkel töltött oszlopokhoz hasonló hatékonyságot 

értek el körülbelül fele akkora nyomásesés mellett [80]-[85], bizonyos mértékig ötvözik a 

teljesen porózus és a nem porózus töltetek előnyeit is. Mára már számos modern 

héjszerkezetű töltet érhető el kereskedelmi forgalomban (5 µm, 2,7 µm, 2,6 µm, 1,7 µm). 

Kinetikai hatékonyságuk javítható a porózus héj vastagságának csökkentésével, ami sajnos 

együtt jár a terhelhetőség és a retenció csökkenésével is. A héj optimális vastagságának 

meghatározásakor az előbbiek alapján kompromisszumra kell jutnunk a paraméterek 

megválasztása során. A 90 – 130 Å átlagos pórusméretű töltetek leginkább csak peptidek 

vizsgálatára alkalmasak. Nagyobb méretű fehérjék (pl.: monoklonális antitestek és 

fragmenseik) elválasztásakor ilyen pórusméret alkalmazása mellett nagymértékben lassul az 

anyagátadási folyamat az álló és a mozgófázis között. Szélsőséges esetben a molekulák ki is 

záródhatnak a szemcsék pórusaiból [94]. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy az 

akadálymentes diffúzió elérése érdekében a molekula mérete ne haladja meg a pórusméret 

tizedét [93]. Emiatt számos gyártó nagyméretű fehérjék elválasztására nagypórusú  

(160 – 300 Å) teljesen porózus vagy héjszerkezetű szemcsékkel töltött oszlopokat fejlesztett 

ki és hozott forgalomba [12], [86]. 

Az Advanced Material Technology (AMT) és a Sigma-Aldrich,  Halo Peptide ES-C18 és 

Ascentis Express Peptide ES-C18 márkanéven a 2010-es évek elején hozott először 

forgalomba 160 Å átlagos pórusméretű, héjszerkezetű szemcsékkel töltött oszlopokat [12], 

[87]. Ezek ugyanolyan paraméterekkel rendelkeztek, mint kismolekulák esetében megismert 

Halo és Ascentis Express szemcsék (90-130 Å), de nagyobb pórusméretüknek köszönhetően 

konformációtól függően akár ~15 kDa méretű molekulák vizsgálatára is alkalmasak lettek 

[86]-[87]. Kirkland és társai összehasonlították a Halo Peptide ES-C18 (160 Å) oszlopot a 
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korábbi Halo-C18 (90 Å) kolonnával peptidek és kisméretű fehérjék elválasztása során. A 

kisebb méretű peptidek esetében hasonló hatékonyságot mutatott mindkét oszlop, viszont az 

5,7 – 14,6 kDa molekulatömegű fehérjék (ribonukleáz, inzulin, citokróm c, lizozim) csúcsai a 

90 Å-ös Halo-C18-on jelentősen szélesebbek voltak, mint a Halo Peptide-ES C18-on [87]. 

Gritti és Guiochon eredményei is alátámasztották a Halo Peptide ES-C18 elődjénél jobb 

teljesítményét [12]. E töltet kifejlesztése során a mezopórusok méretét annak érdekében 

növelték meg, hogy elősegítsék a molekulák porózus héjon keresztül történő akadálymentes 

diffúzióját. A változtatás hatására ténylegesen felgyorsult ez a folyamat, azonban azt találták, 

hogy nem a részecskéken belüli anyagtranszport a limitáló a szilárd-folyadék fázisok közötti 

anyagátadás teljes folyamatában. Gritti és Guiochon szerint nagy molekulák esetében a van 

Deemter összefüggés C tagjában (anyagátadási ellenállás) a részecskéket körülvevő filmen 

keresztüli anyagtranszport sebessége a meghatározó. Valószínűsíthetően a hatékonyság 

javulása azzal van kapcsolatban, hogy könnyebben hozzáférhetővé válik a szemcsék belső 

térfogata. A Halo Peptide ES-C18 nagyobb hatékonyságához az elődjéhez képest 25%-kal 

kisebb Eddy diffúziós tag (van Deemter A tag) is hozzájárul (kis molekulatömegű anyagokkal 

mért eredmény). Később Gritti és társai azt figyelték meg, hogy kis molekulatömegű 

anyagoknál a kolonna hatékonyságát elsődlegesen a töltet homogenitását leíró Eddy diffúziós 

tag befolyásolja (van Deemter A tag), ezt követően kisebb mértékben a hosszirányú diffúzió 

(van Deemter B tag) és legkevésbé a szilárd-folyadék fázisok közötti anyagátadás folyamata 

(van Deemter C tag). Fehérjék esetében azonban az Eddy diffúzió és a szilárd-folyadék 

fázisok közötti anyagátadás hasonló mértékben járul hozzá az elméleti tányérmagasság 

értékének alakulásához. Leggyorsabb anyagátadást fehérjék vizsgálatakor a nagy mag/héj 

aránnyal és porozitással (~0,5 - 0,7), illetve a héj felett második nagyméretű mezopórusos 

réteggel (200 – 300 Å) rendelkező szemcsék esetében figyelték meg. A héj külső szerkezete 

kritikus arra a folyamatra nézve, amikor a fehérjék a szemcséket körülvevő külső filmen 

keresztül lépnek be a szemcsékbe. Nagy molekulatömegű anyagok esetén gyorsul az 

anyagátadás, amennyiben a szemcsék molekulák számára hozzáférhető belső térfogata 

növekszik [88]-[89]. 

Fehérjék folyadékkromatográfiás vizsgálatában jelenleg a nagypórusú, 2 µm alatti átlagos 

szemcseátmérővel rendelkező, teljesen porózus, valamint a nagypórusú, 3 µm alatti 

héjszerkezetű szemcsékkel töltött kolonnák (2004, illetve 2007 óta érhetőek el kereskedelmi 

forgalomban) alkalmazása a legelterjedtebb [85], [90]. Néhány évvel ezelőtt a Phenomenex 

Aeris WIDEPORE márkanévvel indította el a 3,6 µm átmérőjű, héjszerkezetű szemcsékkel 
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töltött oszlopait. Ehhez alternatívaként szolgálnak a nagypórusú, 2 µm alatti átlagos átmérőjű, 

teljesen porózus szemcsékkel töltött oszlopok (Waters Acquity BEH 300) [94].  

Az RP-HPLC-re épülő analitikai eljárások segítségével a peptidek és fehérjék számos 

tulajdonsága tanulmányozható. Az egyes fehérjék vizsgálhatóak közvetlenül, szerkezeti 

változtatás nélkül a folyadékkromatográfiás rendszerbe injektálva (intakt fehérje vizsgálata) 

[91]. Az intakt nagyméretű molekulákról azonban még a mai nagyfelbontású analitikai 

rendszerek sem szolgáltatnak a szerkezet meghatározásához elegendő, kellő részletességű 

információt. Bizonyos eljárások különféle mintaelőkészítési folyamatok kivitelezését teszik 

szükségessé (denaturáció, oxidáció, redukció, enzimatikus hasítás) [91]-[102]. Számos 

módszer létezik a különböző fehérje eredetű bomlástermékek (oxidált és redukált formák 

[91], deamidáció [92]), vagy például az aminosav összetétel vizsgálatára, de felderíthetjük a 

fehérjében lévő diszulfidhidakat is. Mindenképpen le kell szögeznünk, hogy a fehérjék 

karakterizálásához nagyszámú analitikai módszer együttes alkalmazására van szükség. 

A fehérjék RP-HPLC-s vizsgálata során számos problémával szembesülhetünk. Ezek 

lehetnek például az állófázis felületén történő erős adszorpció, az áthordás, a gyakran széles, 

tailinges csúcsalak. Előfordulhat az is, hogy ezek a molekulák méretükből kifolyólag 

kizáródnak a pórusokból, amit a kérdéses fehérje csökkent retenciója, szélsőséges esetben 

annak hiánya jelez (részletesebben a 3.5. fejezetben). A fehérjék állófázis felületén létrejövő 

adszorpciója az anyagveszteségnek köszönhetően csökkenti az érzékenységet, ami különösen 

kis mennyiségű fehérje vizsgálatakor jelent komoly problémát. A jelenség elkerülésére 

alkalmazhatunk rövidebb szénlánccal rendelkező módosító csoportokat (pl.: C2, C4), 

melyeken a kisebb hidrofóbicitás miatt nagyobb lesz a fehérjék visszanyerése. A C8 vagy C18 

módosítással rendelkező töltetek azonban stabilabbak a kis pH-jú mozgófázisok (0,1% 

trifluorecetsav) alkalmazása közben. Kedvező a nagyobb elválasztási hőmérsékletek 

alkalmazása is, melynek egyrész határt szab az állófázisok termikus stabilitása [93]-[95], 

másrészt magas hőmérsékleten rövidebb analízis idő alkalmazása javasolt a fehérjék nem 

kívánt degradációjának elkerülése érdekében. 

Csak a kisméretű intakt fehérjék vizsgálatát lehet izokratikus körülmények között 

megvalósítani (ehhez is a mozgófázis nagyon precíz összemérése szükséges). A nagyobb 

molekulatömegűek elválasztása ezzel szemben gradiens módszer alkalmazásával oldható 

meg. A mozgófázis legtöbbször víz és acetonitril elegye, ami a széles és tailinges csúcsalak 

elkerülése, valamint a retenció növelése érdekében ionpárképző ágenst (legtöbbször 0,1% 

trifluorecetsavat, vagy hangyasavat) tartalmaz. A csúcsalakot javíthatjuk magasabb 

hőmérséklet, illetve olyan állófázisok alkalmazásával is, melyek esetében a nagyobb erősségű 
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ionos kölcsönhatások kialakulásáért felelős, hozzáférhető szilanol csoportokat leárnyékoljuk 

(utószilanizálás, hibrid töltetek alkalmazása). 

 

Hasítás típusa Hasítást végző ágens Hasítás helye 

Enzimatikus 

Tripszin (EC 3.4.21.4) Arg és Lys C-terminális része 

Kimotripszin (EC 3.4.21.1) 

Hidrofób aminosavak  

C terminális része (pl.: Leu, Met, Ala, 

aromások) 

Pepsin, EC 3.4.23.1 és EC 3.4.23.2 Nem specifikus ágens 

Lizin endopeptidáz (Lys-C 

endopeptidáz) EC 3.4.21.50 
Lys C terminális része 

Glutamil endopeptidáz (S. aureus V8 

törzséből) EC 3.4.21.19 
Glu és Asp C terminális része 

Peptidil-Asp metallo-endopeptidáz 

(Asp-N endoproteináz) EC 3.4.24.33 
Asp N terminális része 

Clostripain EC 3.4.22.8 Arg C terminális része 

Kémiai 

Bróm-cián Met C-terminális része 

2-nitro-5-tio-cianobenzoesav Cys N-terminális része 

O-jódozobenzoesav Trp és Tyr C-terminális része 

Híg sav Asp és Pro 

BNPS-szkatol Trp 

 

1. táblázat: Peptidtérkép-módszer során alkalmazható enzimek és kémiai eljárások. A kémiai hasítást a 

kismértékű specifikusság miatt csak ritkán alkalmazzák [99] 

 

A peptidtérkép-módszert (peptide mapping) széles körben alkalmazzák fehérjék 

elsődleges szerkezetének vizsgálatára. A mintaelőkészítés során a fehérjéket kémiai úton vagy 

gyakrabban enzimek segítségével peptid alegységekre bontják. Az erre a célra alkalmazható 

enzimek és reagensek találhatóak az 1. táblázatban. Az RP-HPLC-s elválasztás során a 

mozgófázis leggyakrabban víz és acetonitril keveréke, amely ionpárképző ágensként 

legtöbbször trifluorecetsavat (UV detektáláshoz) vagy hangyasavat (MS detektálás esetén) 

tartalmaz [91]-[102], de alkalmaztak már bázikus pH-jú mozgófázist is peptidtérkép-vizsgálat 

során [92]. Amennyiben UV-Vis detektort alkalmazunk, úgy leginkább a fehérjék elsődleges 

szerkezetének ujjlenyomatszerű mintázatát hasonlíthatjuk össze. MS detektálás 

alkalmazásával lehetőség nyílik az aminosav sorrend meghatározására is [96]-[97], valamint 
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egyetlen mérésen belül a fehérje akár több tulajdonsága is vizsgálható egyszerre. Az 

elsődleges szekvencia mellett információt kaphatunk például a különböző peptideken lévő 

glikozilációs helyek cukormintázatáról is [98]. 

Az utóbbi időben egyre fontosabbá válik az egyes mintaelőkészítési folyamatok 

felgyorsítása. Többek között e célból a proteomikai alkalmazásokban sok esetben az 

enzimeket gyakran szilárd hordozóhoz kötik (enzim reaktorok). Sun és társai hidrofób szilika 

nanorészecskékhez kötöttek tripszint, mellyel BSA és citokróm c emésztését végezték el. 

[100]. Jiang és társai N-vinil-2-pirrolidonnal módosított poliakril-észter mikroszemcsékre 

immobilizáltak szintén tripszint. Az így keletkező hidrofil karakterű enzim reaktor 

alkalmazásával az emésztési idő csökkentése mellett (24 óra helyett 1 perc) jelentősen kisebb 

mértékben jelentkezett a peptidek nem specifikus adszorpciója is [101]. 

A mintaelőkészítés felgyorsításának másik lehetséges módja az egyes lépések 

automatizálása. Manapság már számos gyártó kínál ilyen célra folyadékkezelő robotokat. 

Chelius és társai egy Tecan Freedom EVO 100 típusú folyadékkezelő robot segítségével 

fejlesztettek peptidtérkép-módszerhez automatizált, tripszin enzimet alkalmazó protokollt. Az 

eljárást 96-lyukú lemezen végezték, 5 óra emésztési idő alkalmazásával. Az IgG2κ típusú 

antitest esetén kapott eredmények jó egyezést mutattak a manuális emésztéssel készített 

peptidtérkép-kromatogramokkal (2. ábra) [102]. 

 

 

2. ábra: IgG2κ típusú antitest manuálisan és automatizált rendszerrel előkészített mintáinak RP-HPLC 

peptidtérkép-kromatogramjai (fedésben ábrázolva) [102] 

 

Az enzim reaktorok alkalmazása gyors egymásutáni mintaelőkészítést és mérést tesz 

lehetővé, azonban használatukkor a minták közti keresztszennyezés veszélye nagyobb. Az 
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automatizált protokollok erőssége pedig leginkább abban rejlik, hogy egy folyadékkezelő 

robot egyrészt nagyszámú mintával képes egyszerre műveleteket végezni, másrészt pedig 

csökkenti az egyes folyamatok manuális munkaigényét. Egy operátor akár egy 

nagyságrenddel több feladatot is képes lehet ennek köszönhetően elvégezni adott idő alatt. 

 

3.6. Búzafehérjék és analitikai vizsgálatuk 

 

A gluténtartalmú gabonafélék az emberek és az állatok számára is egyaránt fontos 

fehérjeforrásnak számítanak. Felhasználásukkal számos élelmiszeripari, illetve 

takarmányozási terméket állítanak elő. A sütőipar számára nagy fontosságú a különböző 

búzafajták karakterizálása az állandó termékminőség biztosítása érdekében. A glutén fehérje-

összetétele erősen befolyásolja az adott búzából előállított liszt felhasználásával készült tészta 

reológiai paramétereit. A búzaliszt technológiai paraméterei erősen függnek a genetikai 

jellemzőktől, a környezeti hatásoktól és ezek kölcsönhatásaitól egyaránt [103]. 

A glutén, amit gyakran búza prolamin fehérjéknek is neveznek, egy gumiszerű anyag, 

ami visszamarad a keményítőszemcsék vizes mosással végzett eltávolítása után a búzalisztből 

készült tésztából [104]. Ezek a búza tartalékfehérjék fő alkotói. Két nagyobb csoportra 

oszthatjuk őket alkohol-víz elegyben (pl.: 70% etanol) való oldhatóságuk szerint: az oldható 

gliadinokra és a nem oldódó gluteninekre. A gliadinok monomer fehérjék, melyek csak 

intramolekuláris diszulfidkötéseket tartalmaznak. Négy csoportra oszthatjuk őket a kis pH-n 

végzett gélelektroforézisben tapasztalt mobilitásuk alapján: α, β, γ, ω gliadinok (28 – 55 kDa 

tömegű fehérjék). A gluteninek polimer fehérjék, melyek alegységeit intermolekuláris 

diszulfidhidak tartják össze. Két csoportra tagolhatóak az egyes alegységeket felépítő fehérjék 

molekulatömege alapján: a 70 – 90 kDa tömegű fehérjék tartoznak a nagy molekulatömegű 

glutenin alegységfehérjék (high-molecular-weight glutenin subunits, röviden HMW-GS), míg 

a 20 – 45 kDa tömegűek a kis molekulatömegű glutenin alegységfehérjék (low-molecular-

weight glutenin subunits, röviden LMW-GS) csoportjába [105]. 

Számos tanulmány vizsgálta a búzalisztből készült tészta gluténtartalma és reológiai 

tulajdonságai közötti összefüggéseket [106]-[107]. Ez utóbbiról funkcionális tesztek adnak 

információt (pl.: extenzográf, farinográf, alveográf). Megállapították, hogy a gliadinok a 

tészta viszkozitásáért és nyújthatóságáért, míg a gluteninek a tészta szilárdságáért és 

rugalmasságáért felelősek [108]. Ezek alapján a liszt fehérje-összetétele (gliadin/glutenin 

arány) kiemelkedően fontos a sütőiparban a megfelelő tulajdonságokkal (pl.: viszkozitás, 

nyújthatóság) rendelkező tészta előállításához [109]. 
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A folyadékkromatográfia az egyik leggyakrabban alkalmazott analitikai módszer a 

búzafehérjék elválasztására és karakterizálására. A gabonafélék vizsgálatában leginkább az 

egyes fajták azonosítására alkalmazták. Az RP-HPLC-t először Bietz használta búzafehérjék 

vizsgálatára körülbelül harminc évvel ezelőtt. A mérésekhez, melyek során sikeresen 

elválasztotta a különböző gliadin fehérje frakciókat, egy SynChropak RP-P C18 

kromatográfiás oszlopot használt. A HPLC módszer alternatívát jelentett a korábban 

alkalmazott elektroforézis eljárásokhoz képest. A kapott kromatográfiás adatokkal jól 

kiegészíthették a korábbi mérések során kapott eredményeket [110]. A módszert később Bietz 

és társai továbbfejlesztették a mozgófázis összetételének, a gradiens időnek, az áramlási 

sebességnek és a kolonnatér hőmérsékletének megváltoztatásával [111], kisebb felbontást 

kaptak azonban, mint a korábbi eljárás esetében. Wieser és társai később egy 30 perc 

ciklusidővel rendelkező RP-HPLC módszert alkalmaztak, mely szintén kis felbontással 

rendelkezett [112]. 

Az állófázisok gyártástechnológiájának fejlődésével azonban a gabonafélék 

fehérjetartalmának vizsgálatában is lehetőség nyílt az elválasztások felbontásának növelésére. 

Megjelentek a nagypórusú, 2 µm alatti átlagos szemcseátmérővel rendelkező teljesen porózus, 

valamint a héjszerkezetű töltetek. Yu és társai a búzafehérjék vízoldható frakciójának 

komponenseit egy 1,7 µm-es teljesen porózus szemcsékkel töltött Waters 300SB C18 

oszlopon választották el [113]. Héjszerkezetű állófázist elsőként Naeem és Sapirstein 

alkalmazott ezen a területen redukált glutenin alegységek elválasztására 2007-ben [114]. Ez 

utóbbi típusú töltetek alkalmazása kedvezőbb a gabonafehérjék vizsgálatában a  

3.5. fejezetben foglaltak alapján. 

Az utóbbi években a tömegspektrometria önállóan és kapcsolt technikák részeként is 

hatékony eszközzé vált a búzafehérjék vizsgálatában [115]-[119]. Qian és társai mátrix által 

segített lézer deszorpciós ionizációs ionforrást alkalmazó tömegspektrometriás módszert 

(matrix-assisted laser desorption ionisation mass spectrometry, röviden MALDI-MS) 

alkalmaztak a búzafehérjék karakterizálására és azonosítására. Az analízis részeként az RP-

HPLC-vel végzett peptidtérkép-elválasztások során gyűjtött fehérje frakciók enzimatikus 

emésztményeit mérték MS-sel, majd később az eredményeket összehasonlították a DNS-

adatbázisok alapján készült predikciókkal [115]. Egy másik eljárás szerint a búzafehérjék 

azonosítása során azokat először kétdimenziós gélelektroforézissel választjuk el, majd gélen 

lévő foltok fehérjéinek tripszines emésztményét nano folyadékkromatográfia tandem 

tömegspektrometriás (nano LC-MS/MS) módszerrel vizsgáljuk [116]. Rombouts és társai a 

búza prolaminok ciszteines származékait vizsgálták enzimes emésztést követően elektroszpré-
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ionizációs tandem tömegspektrometriás (Electrospray Ionization Tandem Mass Spectrometry, 

röviden ESI-MS/MS) módszerrel [117]. Mindazonáltal meg kell jegyezni, hogy a 

búzafehérjék tömegspektrometriás módszerekkel való rutinszerű elemzése még mindig igen 

költségesnek számít a készülékek nagy bekerülési és üzemeltetési költsége miatt. Emiatt 

jelenleg az egyes búzafajták egyszerre költséghatékony és megbízható azonosítása még 

mindig egy megoldandó feladat. 

 

3.7. Sokváltozós statisztikai módszerek az analitikai eredmények feldolgozásában 

 

Az analitikai gyakorlatban, de különösen a fehérjetartalmú minták karakterizálásakor az 

egyes mérések során nagymennyiségű adat keletkezik, melyek feldolgozásához sokváltozós 

statisztikai eljárások alkalmazása célszerű. Nem felügyelt tanulási módszerek (Unsupervised 

Learning) esetén az algoritmusnak előzetes információ nélkül kell felderítenie az 

adathalmazban meglévő struktúrákat, csoportokat. A klaszteranalízis, mint nem felügyelt 

alakfelismerő eljárás és a főkomponens analízis is ebbe a csoportba tartozik. Felügyelt 

tanulási módszerek (Supervised Learning) esetén egy tanító halmaz (training set) segítségével 

- melynek elemeiről előzetes információval rendelkezünk (pl.: osztályozó módszereknél az 

objektumok osztálycímkéi ismertek) - állítjuk fel azokat az összefüggéseket, melyeket később 

új adatok (test set) feltérképezéséhez, elemzéséhez használhatunk. A különféle osztályozó 

módszerek, mint felügyelt alakfelismerő algoritmusok is ide tartoznak. Mindkét csoporton 

belül számos algoritmus létezik. Néhány fontosabb módszert az alábbiakban ismertetünk. 

A klaszteranalízis eljárásait két csoportra oszthatjuk: hierarchikus és nem hierarchikus 

módszerekre. Mindkét csoport algoritmusai az egyes objektumok távolság információjára 

épülnek (távolságmátrix). A hierarchikus csoportosítás (Hierarchical Clustering, röviden HC) 

az egyik leggyakrabban alkalmazott feltáró statisztikai módszer. Menete lehet összevonó 

(Agglomerative) vagy felosztó (Divisive). Az első esetben először minden objektumot külön 

klaszternek tekintünk, majd lépésenként összekapcsoljuk azokat, míg az eljárás végén 

egyetlen nagy halmaz keletkezik. A felosztáson alapuló módszer esetében kezdetben minden 

adat egyetlen csoportba tartozik, amelyet lépésenként osztunk fel, míg végül minden elem 

külön klasztert képez. A továbbiakban csak az összevonáson alapuló eljárást tárgyaljuk. 

Minden egyes lépésben az algoritmus az egymáshoz legközelebb lévő/leghasonlóbb 

objektumokat vonja össze, így fokozatosan alakul ki egy hierarchikus struktúra, melyben a 

hasonló/egymáshoz közeli objektumok csoportjai alá vannak rendelve a kevésbé rokon 

csoportoknak. Ezt grafikusan a dendrogramokon jeleníthetjük meg. A hierarchikus 
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csoportosításnak két paramétere van. Ezek a távolság/hasonlóság (distance/similarity) és a 

láncszabályok (linkage). Mindkettő esetében számos lehetőség közül választhatunk. A 

távolság/hasonlóság szabályok (Euklidészi távolság, négyzetes Euklidészi távolság, 

Manhattan-távolság, Pearson-korreláció, négyzetes Pearson-korreláció) két klaszter 

távolságának/hasonlóságának megítélésére szolgáló matematikai módszereket takarják. 

Kiszámításuk egyértelmű akkor, amikor minden halmazban csak egyetlen objektum található. 

Többelemű halmazok esetén van szükség a láncszabály alkalmazására annak megítélésére, 

hogy mikor elég hasonló két halmaz egymáshoz annyira, hogy összevonjuk azokat. A 

láncszabály típusait és rövid leírásukat a 2. táblázat tartalmazza. Lima és társai HC-t 

laboratóriumi referencia liszt minták homogenitásának vizsgálatához alkalmazták [120]. 

 

Láncszabály típusa Rövid leírás 

Egyszerű  A klaszterek közötti távolság a két legközelebbi elem távolsága. 

Teljes A klaszterek közötti távolság a két legtávolabbi elem távolsága. 

Átlagos 
Két klaszter távolsága az elemeik páronkénti távolságának átlaga. A pár 

egyik eleme az egyik klaszterbe, másik eleme a másik klaszterbe tartozik. 

Medián A klaszterek távolsága a csoport mediánok távolsága. 

McQuitty 
Két klaszter távolsága, az egyesített klaszter valamely harmadik 

objektumtól való távolságainak átlaga. 

Ward-féle 

varianciamódszer 

Azok a klaszterek kerülnek összevonásra, melyeknél az összevonás során 

a legkisebb lesz a belső szórásnégyzet növekedése. 

Súlypont A klaszterek távolsága a klaszter súlypontjainak távolsága. 

 

2. táblázat: Hierarchikus csoportosítás során alkalmazható láncszabályok típusai és rövid leírásuk 

 

Egy másik nem felügyelt alakfelismerő eljárás, a főkomponens analízis (Principal 

Component Analysis, röviden PCA) módszerét gyakran alkalmazzák az adatok 

feldolgozásának első lépéseként [120]. Ez a lineáris algebrai eljárás a lineáris teret 

transzformálja, miközben új korrelálatlan változók, a főkomponensek (Principal Components, 

röviden PC) jönnek létre. Ezek azokba az irányokba mutatnak, melyekben az adatsor 

varianciája a legnagyobb. Az első főkomponens (PC1) felelős az eredeti változók 

varianciájának legnagyobb részéért, a második (PC2) pedig a maradék variancia legnagyobb 

részét hordozza magában. A sor az első kettőhöz hasonlóan folytatódik a többi 

főkomponenssel. Az egyes főkomponensek súlyát a sajátértékükkel jellemezhetjük, de 
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gyakran használják a PC-k összes PC sajátértékének összegéhez viszonyított százalékos 

arányát is [121]-[123].  

A PCA számításokat többféle algoritmus segítségével is elvégezhetjük. Gyakran 

használják erre a célra a szinguláris érték felbontás módszerét (Singular Value 

Decomposition, röviden SVD). Minél több főkomponenst veszünk bele a PCA modellbe, az 

annál jobban reprezentálja az adott adatsort. Az eljárás végén azonban csak azokat a PC-ket 

érdemes megtartani, melyek nagy százalékban járulnak hozzá a teljes varianciához. A kisebb 

súllyal rendelkezőket, melyek már nagy valószínűséggel csak a zajt hordozzák, elhagyhatjuk, 

így nemcsak a mérési eredményeinket terhelő hiba jelentős részétől szabadulhatunk meg, 

hanem csökkenthetjük az adatelemzési feladat dimenzióját is. Különféle kritériumokat 

használhatunk annak érdekben, hogy meghatározzuk a szükséges főkomponensek számát. Ez 

lehet a teljes variancia bizonyos százaléka, de számos program a PCA modell prediktív erejét 

figyeli, melyet gyakran keresztellenőrzéssel állapít meg [121]-[123]. 

A PCA alkalmazásával megkönnyíthetjük a kísérleti eredmények feldolgozását. 

Szerencsés esetben egy probléma dimenziója 2 legfeljebb 3-ra csökkenthető, ami az 

eredmények szemléletes, grafikus reprezentációját teszi lehetővé. Az eredeti objektumoknak a 

főkomponensek alterében való koordinátáit főkomponens-értékeknek vagy score-nak, míg az 

eredeti változók és a főkomponensek korrelációs koefficienseit főkomponens együtthatóknak 

vagy loading-nak nevezzük. A különböző PC-ket egymás függvényében ábrázolva kapjuk a 

főkomponens-érték (score plot) és főkomponens együttható (loading plot) ábrákat. Az elsővel 

az egyes objektumok térbeli elhelyezkedését, hasonlóságát, míg az utóbbi segítségével az 

eredeti változók és a PC-k korrelációját vizsgálhatjuk [121]-[123].  

Az osztályozás vagy diszkriminancia analízis módszerek segítségével azt igyekszünk 

meghatározni, hogy egy új objektum melyik csoportba/osztályba tarozik. Ebben az esetben 

ehhez először szükségünk van egy tanító halmazra (objektumok ismert osztálycímkével), 

melynek segítségével az algoritmus paramétereinek meghatározását végezhetjük el (tanítás). 

Arra kell törekedni a tanító halmaz kijelölése során, hogy az reprezentatív legyen a valós 

körülményekre nézve. Mielőtt az így kapott algoritmust újabb adatok osztályozására 

használnánk, érdemes meggyőződni annak prediktív erejéről. Ezt leggyakrabban 

keresztellenőrzéssel végzik [122], aminek több típusa is használatos:  

 

- keresztellenőrzés k adat kihagyásával: az adatsorból k db adatot kihagyunk, melyeket 

később validációs halmazként használunk. A többi adat alkotja a tanító halmazt. A 
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felosztást minden lehetséges módon elvégezzük. A kapott osztályozások hibáját 

összegezzük 

- keresztellenőrzés 1 adat kihagyásával: olyan k adat kihagyásával végzett 

keresztellenőrzés, ahol k értéke 1. Ebben az esetben k osztályozást végzünk a 

keresztellenőrzés során 

- k-szoros keresztellenőrzés: az adathalmazt k egyenlő részre osztjuk. Ezekből 1-et 

validációs halmazként használunk, míg a többi a tanító halmaz része. Az eljárást k-

szor megismételjük. Minden adatot csak egyszer használunk validációra. Végül az 

osztályozások hibáját összegezve kapjuk meg a keresztellenőrzés végeredményét. 

Gyakran használnak tízszeres keresztvalidációt. 

 

Számos különböző osztályozó algoritmust alkalmaznak, melyek mindegyike a 

korábban leírt általános elvek szerint működik. A lényegi különbség az egyes módszerek 

között az, hogy különböző felépítésű matematikai modelleket használnak. A Kvadratikus 

diszkriminancia elemzés (Quadratic Discriminant Analysis, röviden QDA) esetében azt 

feltételezzük, hogy az egyes klaszterek kovariancia mátrixa különböző. Az osztályhatárok 

QDA módszernél másodfokú felületek (parabola- vagy gömbfelületek). Lineáris 

diszkriminancia elemzés (Linear Discriminant Analysis, röviden LDA) és a legközelebbi 

súlypontos osztályozás (Nearest Mean Classifier, röviden NMC) modelljében az egyes 

klasztereket hipersíkok választják el. Az LDA alkalmazásakor feltételezzük, hogy az egyes 

csoportok kovariancia mátrixa megegyezik és egy egyesített kovariancia mátrixot számítunk. 

Az NMC esetében viszont csak az egyes klaszterek átlagvektorainak koordinátáit kell 

kiszámítanunk a tanító halmaz adatai alapján. NMC jól teljesít kis mintaszámú problémák 

megoldása során [122]. 

Amennyiben a változók száma meghaladja a megfigyelésekét, akkor a kovariancia 

mátrix szingulárissá válik. Ilyen peremfeltételek mellett a QDA és az LDA algoritmusokat 

nem lehet közvetlenül alkalmazni a kérdéses adatsor elemeinek osztályozására. Megoldást 

jelenthetnek erre a regularizációt alkalmazó eljárások, mint például a beállított 

diszkriminancia elemzés (Regularized Discriminant Analysis, röviden RDA) használata. 

Gyakran az adatsorok több egymással korrelált változót is tartalmaznak. Ilyen esetben a 

problémát úgy is kezelhetjük, hogy az osztályozó algoritmus alkalmazása előtt csökkentjük a 

feladat dimenzióját. Erre az egyik leggyakrabban alkalmazott módszer a korábban tárgyalt 

főkomponens analízis [122],[124].  
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4. Felhasznált anyagok, eszközök  

 

4.1. Anyagok, vegyszerek, kromatográfiás oszlopok 

 

A mozgófázis készítéséhez felhasznált gradiens minőségű acetonitrilt és metanolt a 

Sigma-Aldrich-tól (Buchs, Svájc), valamint a Merck-től (Darmstadt, Németország) szereztük 

be. A nagytisztaságú vizet Milli-Q
®
 (Millipore, Bedford, MA, USA; Millipore, Molsheim, 

France) víztisztító rendszerek segítségével állítottuk elő. A trifluorcetsavat (TFA) a Sigma-

Aldrich-tól (Buchs, Svájc; St. Louis, MO, USA) és a Merck-től (Darmstadt, Németország) 

vásároltuk. 

Az Aeris WIDEPORE XB-C18 és az Aeris WIDEPORE C4 kolonnák kinetikai és 

retenciós tulajdonságainak vizsgálata során felhasznált ditiotreitolt (DTT), papaint (Carica 

papaya), 30%-os hidrogén-peroxidot, kálium-dihidrogén-foszfátot és metionint a Sigma-

Aldrich-tól (Buchs, Svájc) rendeltük. A peptidtérkép-vizsgálatokhoz a TRIS-t (2-amino-2-

hidroximetil-propán-1,3-diol, ultrapure grade, 99,9%) és a tripszint (for protein sequencing) a 

Sigma-Aldrich-tól szereztük be (Steinheim, Németország). A búzafehérje minták 

előkészítéséhez szükséges etanolt a Molar Chamicals Kft. (Budapest, Magyarország) 

forgalmazta. 

Az Aeris WIDEPORE XB-C18 és az Aeris WIDEPORE C4 kolonnák kinetikai és 

retenciós tulajdonságainak vizsgálatához kis molekulatömegű semleges anyagokat, 

modellfehérjéket, egy IgG1 típusú monoklonális antitestet, valamint annak fragmenseit 

alkalmaztuk. A kinetikai mérésekhez használt ösztradiolt (Mösztradiol = 272 g/mol) a Sigma-

Aldrich-tól (Budapest, Magyarország), ivermektint (Mivermektin = 875 g/mol) pedig a 

Bioastralis-tól (Smitfield, Australia) rendeltük. Az Aeris oszlopok retenciós tulajdonságainak 

vizsgálata során alkalmazott kis molekulatömegű tesztkomponenseket (uracil, etil-benzol, 

propil-benzol, butil-benzol, pentil-benzol, benzil-amin, fenol, koffein) szintén a Sigma-

Aldrich-tól (Buchs, Svájc) szereztük be. 

A szarvasmarha hasnyálmirigyből származó inzulin (Minzulin ~5,7 kDa), a lószívből kivont 

citokróm c (Mcitokróm c ~12,4 kDa), lovak vázizomzatából kinyert mioglobin (Mmioglobin ~17,7 

kDa), a szarvasmarha vörösvérsejtből izolált szénsavanhidráz II izoenzim (Mszénsavanhidráz II 

~29,1 kDa), a szarvasmarha szérum albumin (marha szérum albumin, angolul bovine serum 

albumin, röviden BSA, MBSA ~66,8 kDa), valamint a tyúktojásból (tojásfehérjéből) kinyert 

ovalbumin (Movalbumin ~44,3 kDa) és lizozim (Mlizozim ~14,3 kDa) a Sigma-Aldrich-tól (Buchs, 
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Svájc) származott. A filgrasztimot (Neupogen), mely egy humán granulocita-kolónia 

stimuláló faktor analóg (granulocyte-colony stimulating factor, röviden G-CSF; MG-CSF ~18,8 

kDa) az Amgen (Svájc), a rekombináns interferon α-2A-t (Roferon, Minterferon α-2A ~19,2 kDa), 

valamint a mérésekhez használt monoklonális antitestet (MIgG ~150 kDa) pedig a Roche 

(Svájc) gyártotta.  

A kinetikai mérések során vizsgált, teljesen porózus töltettel rendelkező oszlopok közül 

az Agilent Zorbax 300SB-C18 (150 mm x 2,1 mm, 5 µm, 300 Å) az Agilent Technologies-tól 

(Santa Clara, CA, USA), a Phenomenex Jupiter 300 C18 (150 mm x 2,0 mm, 3 µm, 300 Å) a 

Phenomenex Inc-től (Torrance, CA, USA), az Waters Acquity BEH300 C18 (150 mm x 2,1 

mm, 1,7 µm, 300 Å) a Waters-től (Milford, MA, USA), a Hypersil Gold C18 (150 mm x 2,1 

mm, 1,9 µm, 175 Å) a Thermo-tól (Runcorn, UK) származott. A szükséges méréseket 

héjszerkezetű szemcsékkel töltött kolonnákon is elvégeztük, melyek közül az Ascentis 

Express Peptide ES-C18-at (150 mm x 2,1 mm, 2,7 µm, 160 Å, ρ = 0,63) a Sigma-Aldrichtól 

(Buchs, Svájc), az Aeris WIDEPORE XB-C18-at (150 mm x 2,1 mm és 150 mm x 4,6 mm,  

3,6 µm, 300 Å, ρ = 0,87) pedig a Phenomenex-től (Torrance, CA, USA) vásároltuk. 

A kinetikai méréseket követően az Aeris WIDEPORE XB-C18 (150 mm x 2,1 mm, 3,6 

µm, 300 Å, ρ = 0,87) és az Aeris WIDEPORE C4 (150 mm x 2,1 mm, 3,6 µm, 300 Å,  

ρ = 0,87), valamint az Acquity BEH300 C18 (150 mm x 2,1 mm, 1,7 µm, 300 Å) és az 

Acquity BEH300 C4 (150 mm x 2,1 mm, 1,7 µm, 300 Å) oszlopok retenciós tulajdonságait, 

szelektivitását és terhelhetőségét vizsgáltuk meg. Két Aeris WIDEPORE XB-C18 (150 mm x 

4,6 mm, 3,6 µm, 300 Å, ρ = 0,87) és egy Aeris WIDEPORE C4 (150 mm x 4,6 mm, 3,6 µm, 

300 Å, ρ = 0,87) oszlopot pedig búzafehérjék vizsgálatához használtunk fel. Az Aeris 

oszlopokat a korábbival megegyezően a Phenomenex-től (Torrance, CA, USA), míg az 

Acquity kolonnákat a Waters-től (Milford, MA, USA) rendeltük. 

A peptidtérkép-vizsgálatok során alkalmazott 1,7 µm-es (130 Å) átlagos 

szemcseátmérőjű, teljesen porózus töltettel rendelkező Waters Acquity CSH kolonnákat  

(100 mm x 3 mm, Phenyl-Hexyl; C18) a Waters Kft-től (Budapest, Magyarország) kaptuk. A 

2,7 µm-es (160 Å, ρ = 0,63) héjszerkezetű szemcsékkel töltött Ascentis Express Peptide ES-

C18 kolonnát (100 mm x 3 mm) a Sigma-Aldrich Kft-től (Budapest, Magyarország) 

vásároltuk. A vizsgálatokhoz egy modellpolipeptid-elegy, illetve egy közepes méretű fehérje 

(M ~20 kDa) állt rendelkezésre. Az emésztések során használt tripszin az Aeris WIDEPORE 

oszlopok vizsgálata során alkalmazottal megegyező minőségű volt. 
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4.2. Készülékek, számítási módszerek 

 

A kinetikai, valamint a különböző oszlopok retenciós tulajdonságainak, szelektivitásának 

és terhelhetőségének vizsgálata során végzett méréseket bináris nagynyomású szivattyúval, 

automata mintaadagolóval és UV detektorral felszerelt Waters Acquity UPLC
®
 készüléken 

végeztük. A mérőrendszer 5 µl-es mintahurokkal és 0,5 µl térfogatú detektorcellával 

rendelkezett. Az injektor és a kolonna összekötésére egy 0,13 mm belső átmérőjű 250 mm 

hosszú vezetéket alkalmaztunk, melynek a passzív fűtőelem is a része volt. A kolonna és a 

detektor összekapcsolására egy 0,1 mm átmérőjű, 150 mm hosszú kapillárist használtunk. A 

mérések alapján az injektor port és a detektorcella közötti kolonnán kívüli térfogat 13 µl, a 

gradiens késleltetési térfogat 100 µl volt. A µl
2
-ben kifejezett kolonnán kívüli variancia 

meghatározását úgy végeztük, hogy ösztradiolt adagoltunk különböző áramlási sebességek 

mellett a kromatográfiás oszlop helyett egy holttérfogatmentes csatlakozást biztosító elemmel 

ellátott mérőrendszerbe. A csúcsok félmagassága alapján, valamint a momentum módszerrel 

számolt értékek kissé különböztek a kolonna hiánya miatt kis mértékben aszimmetrikus 

csúcsok esetében. A mérőrendszer átlagos kolonnán kívüli varianciája 5-6 µl
2
-nek adódott a 

mérések alapján. 

A kromatogramok felvételét és a készülék vezérlését Empower Pro 2 szoftver (Waters) 

segítségével végeztük. A h – ν (redukált tányérmagasság a redukált lineáris áramlási sebesség 

függvényében), a csúcskapacitás, valamint a kinetikus görbék elkészítéséhez szükséges 

számításokat Microsoft Excel programmal végeztük. A nemlineáris görbeillesztést (legkisebb 

négyzetek elve szerint) az Microsoft Excel Solver funkciójának segítségével végeztük. 

Az Aeris WIDEPORE XB-C18 és C4, valamint az Acquity BEH300 C18 és C4 kolonnák 

fizikai jellemzéséhez felhasznált pásztázó elektronmikroszkópos felvételeket egy JEOL JSM 

5500LV típusú készülékkel vettük fel. A hisztogramok a STATISTICA 10 (StatSoft, Tulsa, 

OK, USA), a kromatográfiás oszlopok terhelhetőségének vizsgálata során nyert görbék 

Microsoft Excel programmal készültek. 

A peptidtérkép-vizsgálatokat bináris nagynyomású szivattyúval, automata 

mintaadagolóval, valamint diódasoros detektorral felszerelt Waters Acquity UPLC
®

 

rendszeren végeztük (Waters Kft., Budapest, Magyarország). A készülék 20 µl térfogatú 

mintahurokkal és 500 nl térfogatú detektorcellával (optikai úthossz 10 mm) rendelkezett. A 

kromatográfiás oszlop és a detektorcella összekötéséhez poli(éter-éter-keton) (PEEK) csövet 

(150 mm x 0.1 mm) használtunk. A rendszer késleltetési térfogata 130 µl-nek adódott a 

mérések alapján. A készülék vezérlését, majd később az adatfeldolgozást Empower 2 
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szoftverrel végeztük. A kromatogramok felvételéhez 20 Hz mintavételezési frekvenciát 

alkalmaztunk. A kromatogramok transzformálásához szükséges számolásokat és az 

adatfeldolgozást Origin Pro 8 (OriginLab Corporation, USA), a görbeillesztést és a 

konfidencia intervallum számolását pedig Statisztika 9.0 (StatSoft Inc., USA) programmal 

végeztük. Az oldószer összetétel és a gradiens profil optimalizálásához a DryLab 2000 Plus 

(Molnár-Institute, Berlin, Németország) szoftvert alkalmaztuk. 

A búzafehérje minták előkészítéséhez egy IKA
®
 VXR basic VIBRAX kémcsőrázót 

(IKA
®

-Werke GmbH & Co. KG, Staufen, Németország) és egy Hareus Biofuge Pico 

centrifugát (DJB Labcare Ltd., Newport Pagnell, UK) használtunk. A minták szűréséhez 

használt poli(vinilidén-fluorid) (PVDF) membránszűrőket a Millipore gyártotta (Mississauga, 

ON, USA). A méréseket automata mintaadagolóval, bináris nagynyomású szivattyúval és UV 

detektorral felszerelt Perkin Elmer Flexar FX-15 UHPLC (Perkin Elmer, Waltham, MA, 

USA) kromatográfiás mérőrendszer segítségével végeztük el. A készülék 50 µl-es 

mintahurokkal és 1,2 µl-es detektorcellával rendelkezett. A kolonnák összekapcsolásához 100 

mm hosszú, 0.127 mm belső átmérőjű kapillárisokat alkalmaztunk. A mérőrendszer kolonnán 

kívüli varianciája 30 µl
2
, míg gradiens késleltetési térfogata 330 µl volt [74], [162]. A 

készülék vezérlését és az adatok kiértékelését Chromera Chromatography Data System for LC 

Software (Perkin Elmer, Waltham, MA, USA) segítségével végeztük el. A varianciaanalízis 

(Analysis of Variances, röviden ANOVA) számításokat STATISTICA 10 (StatSoft Inc., 

Tulsa, USA), a főkomponens analízist (Principal Component Analysis, röviden PCA) a 

SIMCA v14 (MKS Data Analytics Solutions, Umeå, Svédország), míg a hierarchikus 

klaszterezést SCAN, Software for Chemometric Analysis, Release 1.1 (Minitab Inc., State 

College, USA) programmal végeztük.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Waltham,_Massachusetts
https://en.wikipedia.org/wiki/Waltham,_Massachusetts
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5. Kísérleti rész 

 

5.1. Aeris WIDEPORE XB-C18 állófázis kinetikai vizsgálata és összehasonlítása más 

forgalomban lévő kromatográfiás oszlopokkal 

 

5.1.1. Mintaelőkészítés, mozgófázis összetétel 

 

Az izokratikus tesztekhez alkalmazott mozgófázis ösztradiol tesztvegyület 

alkalmazásakor víz:acetonitril 80:20 (V/V), míg ivermektin esetében víz:acetonitril 25:75 

(V/V) elegye volt. Mindkét esetben az elválasztásokat 35 °C-on végeztük. A kolonnák 

hatékonyságának inzulinnal, mint nagy molekulatömegű modellanyaggal történő méréséhez 

izokratikus körülmények között víz (0,1% TFA):acetonitril (0,1% TFA) 70:30 (V/V) (50 °C) 

és 71:29 (V/V) (35 °C) elegyét alkalmaztuk a 150 mm x 4,6 mm-es (standard-bore), míg 

69:31 (V/V) (50 °C) és 71:29 (V/V) (35 °C) elegyét a 150 mm x 2,1 mm-es (narrow-bore) 

Aeris WP C18 kolonna esetében. A gradiens elválasztásokhoz „A” eluensként vizet (0,1% 

TFA), míg a „B” eluensként acetonitrilt (0,1% TFA) alkalmaztunk. 

Ösztradiolból és ivermektinből metanollal 1000 µg/ml koncentrációjú törzsoldatokat 

készítettünk, melyekből a kromatográfiás mérésekhez szükséges 10 µg/ml koncentrációjú 

oldatokat mozgófázissal való hígítással állítottuk elő. Az inzulin 10 000 µg/ml-es törzsoldatát 

vízzel készítettük, melyből a mérésekhez alkalmazott 100 µg/ml-es oldatot vízzel hígítottuk. 

A modellfehérjék 1000 µg/ml-es törzsoldatait vízzel készítettük. Az inzulint ebben az 

esetben 80:20 víz:acetonitril (0,1% TFA) elegyben oldottuk. Az így készült oldatokat 0,5 

percre ultrahangos fürdőbe helyeztük, majd 5 másodpercig kémcsőrázóval homogenizáltuk. 

Végül az egyes oldatok egy részletét kis térfogatú mintatartó edénybe mértük be, majd azt 

vízzel egészítettük ki 100 µg/ml koncentrációra. 

Az intakt filgrasztimot (Neupogen, 0,3 mg/ml) hígítás nélkül injektáltuk. Redukált és 

oxidált fehérjemintákat készítettünk az Aeris WIDEPORE állófázisok valós körülmények 

közötti teszteléséhez. A filgrasztim intramolekuláris diszulfidhídjait kis mennyiségű DTT-lal 

redukáltuk 30°C-on 60 percen keresztül. A metionin egységek oxidációját hidrogén-

peroxiddal végeztük. Az utóbbi folyamat megváltoztatja az adott fehérje szerkezetét, mely 

hatással van a molekula méretére és polaritására. Ez lehetőséget teremt az oxidált és natív 

formák elválasztására. Az oxidációt 2% hidrogén-peroxid (30%) fehérje oldathoz való 
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hozzáadásával végeztük. A reakciót 3 órán keresztül végeztük 30 °C-on, majd 0,5 mg 

metionin hozzáadásával állítottuk meg.  

Az IgG monoklonális antitest szintén rendelkezik intramolekuláris diszulfidhidakkal, 

melyeket szintén DTT-lal redukáltunk. 100 µl 10 mg/ml-es fehérje oldathoz 0,05 mg DTT-t 

adtunk, majd 60 percen keresztül 30 °C-on inkubáltuk. A monoklonális antitest a folyamat 

végére könnyű és nehéz láncaira esett szét. 

A papain egy tiol-proteáz, mely az IgG antitesteket a nehéz lánc kapocs régiójánál hasítja. 

A folyamat eredményeképpen két egymással megegyező Fab és egy Fc fragmens keletkezik 

[125]-[127]. Az emésztés elindításához 100 µg/ml-es papain oldatot adtunk a modell IgG 

antitest oldatához olyan mennyiségben, hogy a fehérje:enzim tömegarány 100:1 legyen. A 

reakciót kisméretű mintatartó edényben végeztük 200 µl térfogatban [125], 40°C-on 2,5 órán 

keresztül. Az emésztést követően kis mennyiségű DTT-t adtunk az elegyhez, majd további 60 

percen keresztül 30 °C-on inkubáltuk. A folyamat eredményeképpen 10-25 kDa tömegű 

redukált fragmensek keletkeztek. 

A minták előkészítését, a mérések kivitelezését és kiértékelését dr. Fekete Szabolcs 

segítségével végeztem. 

 

5.1.2. Módszerek fejlesztése, kolonna hatékonyság mérése 

 

Először a 4,6 mm (standard-bore) és 2,1 mm (narrow-bore) belső átmérőjű, 150 mm 

hosszú Aeris WIDEPORE XB-C18 kolonnák kinetikai hatékonyságát teszteltük. A mérési 

eredmények felhasználásával elkészítettük a Knox diagramokat és meghatároztuk a minimális 

redukált tányérmagasság értékeket (hmin) [128]. A szükséges számolásokat az 5-7. egyenletek 

felhasználásával végeztük el. Az ösztradiol és az ivermektin diffúziós koefficienseit a Wilke-

Chang összefüggés felhasználásával becsültük (8. egyenlet) [13]. Az inzulin esetében az 

irodalomból származó Dm értéket használtuk [12]. 

Az ösztradiol, az ivermektin és az inzulin oldatokból 1-1 µl-t injektáltunk a 

folyadékkromatográfiás mérőrendszerbe. Az elválasztásokat az 5.1.1. fejezet első 

bekezdésében megadott elválasztási paraméterekkel és mozgófázisokkal végeztük el. Minden 

áramlási sebességnél három ismételt mérést végeztünk és az átlagos csúcsszélességet 

használtuk fel a további számításokhoz. A mért tányérmagasság értékeket korrigáltuk a 

kolonnán kívüli zónaszélesedéssel. 

A fehérjetartalmú minták vizsgálatát leggyakrabban magasabb hőmérsékleten végzett 

gradiens folyadékkromatográfiás módszerek alkalmazásával valósítják meg. Ahhoz, hogy az 
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Aeris WIDEPORE XB-C18 állófázissal rendelkező narrow-bore kolonna teljesítményét valós 

körülmények között vizsgáljuk és hasonlítsuk össze más kereskedelmi forgalomban kapható 

teljesen porózus vagy héjszerkezetű szemcsékkel töltött szintén narrow-bore oszlopokéval 

(Agilent Zorbax 300SB-C18, Phenomenex Jupiter 300 C18, Waters Acquity BEH300 C18, 

Hypersil Gold C18, Ascentis Express Peptide ES-C18), fehérjék gradiens módszerrel való 

vizsgálatát végeztük el (a felhasznált 150 mm hosszú kolonnák adatai a 4.1. fejezet 5. 

bekezdésében találhatóak). Előzetes tájékozódó méréseket végeztünk annak érdekében, hogy 

megtaláljuk az optimális gradiens beállításokat a későbbi összehasonlító kísérletekhez. 

Lineáris gradiens 30%-ról 70% B-ig mindegyik kolonna esetében megfelelő retenciót 

eredményezett, így ezeket a beállításokat alkalmaztuk a későbbi kísérletekhez (𝛥𝜙  = 40). 

Mindegyik gradiens végén 70% B-t tartottunk 0,5 percig, majd visszaállítottuk a kiindulási 

oldószerösszetételt, melyet a következő injektálás kezdetéig az egyensúly beállása érdekében 

további két percig tartottunk. 

A csúcskapacitás mérésekhez 10 és 110 perc közötti gradiens időket alkalmaztunk (tg = 

10, 30, 50, 70, 90 és 110 perc). A csúcskapacitást minden kolonna esetében két különböző 

lineáris áramlási sebesség alkalmazása mellett határoztuk meg (u = 0,12 cm/s és 0,19 cm/s, 

ami F = 0,25 és 0,4 ml/percnek felel meg, melyek gyakran használt áramlási sebességek a 2,1 

mm belső átmérőjű kolonnák esetében). Az elválasztásokat 50 °C-on végeztük, 1 µl-t 

injektáltunk (részleges loop injektálás fecskendő túltöltéssel) és 210 nm (20 Hz) detektálási 

hullámhosszt alkalmaztunk (A 20 Hz mintavételezési frekvencia alkalmazása megfelelő volt, 

mivel a legélesebb kromatográfiás csúcs is csak körülbelül 4 másodperc bázisszélességgel 

rendelkezett). Mivel minden elválasztást befolyásoló paramétert állandó értéken tartottunk, 

ezért ezek a kísérleti beállítások alkalmazhatóak voltak arra, hogy a hat kísérletben részt vevő 

150 mm hosszú, szűk keresztmetszetű (narrow-bore) kolonnát fehérjék gradiens elválasztása 

során összehasonlítsuk. Minden egyes lineáris sebességnél hat különböző tg-t alkalmaztunk a 

csúcskapacitások (nc) és az idő- és nyomásegységre eső csúcskapacitások (PPT) közvetlen 

összehasonlítása érdekében. Összesen 72 kísérletet végeztünk (2 lineáris sebesség ∙ 6 gradiens 

idő ∙ 6 különböző kromatográfiás oszlop). Gradiens elúciós mód alkalmazásakor a minta 

komponensei a kolonna elején fókuszálódnak, így a csúcsszélesedéshez csak az oszlop utáni 

összekötő vezetékek járulnak hozzá. A kísérletek során ennek mértéke elhanyagolhatónak 

bizonyult. 

Az előzőekkel szemben a gradiens kinetikus görbék alkalmazásakor az áramlási 

sebességet változtattuk állandó gradiens meredekég alkalmazása mellett [40]-[41]. A lineáris 

áramlási sebességet 0,024 cm/s és 0,265 cm/s között változtattuk (u = 0,024; 0,048; 0,072; 



36 

 

0,096; 0,120; 0,144; 0,169; 0,193; 0,217; 0,241 és 0,265 cm/s). Ennek megfelelően a gradiens 

időt 90 perc és 8,2 perc között (tg = 90; 45; 30; 22,5; 18; 15; 12,9; 11,3; 10,9; 8,2 perc) 

változtattuk, hogy hasonló gradiens meredekséget érjünk el. A mérések során 50 °C 

kolonnatér hőmérsékletet alkalmaztunk. Az oszlopok permeabilitását a 9-es összefüggés 

alapján határoztuk meg (η = 0,76 cP). A permeabilitás értékek számításához a rendszer 

nyomásesésével korrigált ΔP adatokat használtuk. Az oszlop holtidejét (t0) a 11-es egyenlet 

alapján számoltuk. A csúcskapacitás értékét a látszólagos tányérszám (Nobs) alapján 

Broeckhoven és társai módszere szerint számítottuk [40]. Végül a holtidőt ábrázoltuk a 

csúcskapacitás függvényében az állandó gradiens meredekség mellett elérhető elemzési idő 

összehasonlítása céljából. 

 

5.1.3. Kísérleti eredmények 

 

5.1.3.1. Aeris kolonnák hatékonysága izokratikus körülmények között 

 

Az ösztradiol, ivermektin és inzulin modellanyagokkal felvett Knox görbék segítségével 

két különböző belső átmérőjű kolonna kinetikai tulajdonságait vizsgáltuk. 

Az Aeris WIDEPORE XB-C18 (Aeris WP C18) kromatográfiás töltetek konvencionális 

(4,6 mm és 3 mm belső átmérő), valamint szűk keresztmetszetű (2,1 mm belső átmérő) 

kivitelben érhetőek el kereskedelmi forgalomban. A megfigyelések alapján az előbbi 

hatékonyága felülmúlja az utóbbiét. A 2,6 µm-es szemcsékkel töltött Kinetex (szintén 

héjszerkezetű töltet) oszlopok szintén jobb teljesítményt nyújtottak 4,6 mm belső átmérő 

alkalmazása esetén. Narrow-bore (2,1 belső átmérő) kolonnák esetében 1,8 és 1,9 minimális 

redukált tányérmagasság értékeket mértek [83], [129]. Tapasztalat szerint a szűk 

keresztmetszetű kolonnák töltése során kevésbé homogén töltetágy jön létre, mint a 

konvencionális oszlopok esetében. Gritti és Guiochon a C18-as felületi módosítással 

rendelkező, 1,7 µm-es szemcsékkel töltött, 2,1 mm belső átmérőjű Kinetex oszlop 

anyagátadási kinetikájának vizsgálata során 2,0 redukált tányérmagasság értéket kapott [130]. 

Ez mutatja, hogy a szemcseméret csökkenésével a kolonnák töltése is nehezebbé válik. Gritti 

és Guiochon szerint e hatékonyságban tapasztalható különbségért az Eddy diffúziós tag tehető 

felelőssé, aminek értéke nagyobb a 2,1 mm-es belső átmérő esetén [131].   

Ösztradiol és ivermektin tesztvegyületek felhasználásával hmin = 1,8 illetve 1,7 értékeket 

mértünk a 2,1 mm belső átmérőjű, míg mindkét vegyületre hmin = 1,4-et a 4,6 mm belső 

átmérőjű Aeris WP C18 kolonna esetében (3. ábra (A) és (B) része). Ezek az adatok csak 
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kismértékben különböznek a korábban Kinetex oszlopokra (dp = 2,6 µm, 0,35 µm 

héjvastagság, 100 Å) mért értékektől [83]. A tömör belső mag átmérője és az azt körülvevő 

héj vastagsága (vagy a szemcsék külső átmérője) elméletileg meghatározza a töltet 

kromatográfiás viselkedését. Kisebb hmin várható az Aeris WP C18 töltet esetében, mivel a 

tömör mag és a teljes szemcse sugarának aránya (ρ=Ri/Re) ρAeris = Ri,Aeris/Re,Aeris = 1,57/1,8 = 

0,87, míg ez a Kinetex esetében ρKinetex = Ri,Kinetex/Re, Kinetex = 0,73 (az átlagos héjvastagság az 

Aeris esetében 0,23 µm). Szimulációk alapján a redukált tányérmagasság minimális értékének 

hmin = 1 környékére, vagy az alá kellene esnie ρ = 0,87 mag/héj szerkezetű töltet esetében 

[132], [133]. Az Aeris WIDEPORE kromatográfiás töltet teszteredményei azonban az 

elméletileg várttól jelentősen elmaradtak izokratikus körülmények között kis molekulatömegű 

tesztanyagok alkalmazásával. Mindazonáltal a 2,1 mm belső átmérőjű Aeris WP C18 kolonna 

kisebb hmin értékeket produkált, mint a 2,6 µm-es vagy az 1,7 µm-es héjszerkezetű 

szemcsékkel töltött, szűk keresztmetszetű Kinetex oszlopok (ebben az összehasonlításban 

figyelmen kívül hagytuk a töltetek szemcseméretében, belső szerkezetében és felületi 

érdességében lévő különbségeket). 

Az Aeris WP C18 állófázis fehérjék elválasztásában nyújtott teljesítménye azonban 

fontosabb a gyakorlati felhasználás szempontjából, hiszen ezt a töltetet alapvetően ezen 

anyagok elválasztására szánták. Az 3. ábra (C) részén az inzulin esetében felvett h - ν görbék 

láthatóak. Mind a 2,1 mind a 4,6 mm belső átmérőjű kolonna alacsony redukált 

tányérmagasság értékeket produkált. Nagyobb méretű anyagok esetében igen nehéz feladat a 

hmin mérése (az inzulin görbéi nem rendelkeznek szélsőértékkel a 3. ábra „C” részén). A 

mérések során elért legkisebb redukált tányérmagasság értékek így is h = 2 alattiak voltak a  

ν < 4 redukált lineáris áramlási sebesség tartományában (u < 0,02 cm/s). Magasabb 

hőmérsékleten mind a 2,1 mm mind a 4,6 mm belső átmérőjű Aeris WP C18 oszlop 

jelentősen jobb hatékonysággal rendelkezett. A felgyorsult diffúziónak köszönhetően (Dm 

egyenesen arányos T/η-val) körülbelül 20-30% hatékonyság-növekedés figyelhető meg a 

Knox görbéken a C tag (anyagátadási ellenállás) régiójában a hőmérséklet 35°C-ról 50°C-ra 

való növelésével.  
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3. ábra: A 3,6 µm-es héjszerkezetű szemcsékkel (300 Å, ρ = 0,87) töltött Aeris WIDPORE kolonnák 

Knox görbéi (redukált tányérmagasság a redukált lineáris áramlási sebesség függvényében, h - ν). A 

méréseket 150 mm hosszú, 4,6 mm, illetve 2,1 mm belső átmérőjű oszlopok felhasználásával 

végeztük. Az alkalmazott tesztvegyületek: ösztradiol (A), ivermektin (B) és inzulin (C) 

 

5.1.3.2. Fehérjék elválasztása, csúcskapacitás, a gradiens meredekségének hatása 

 

A kis diffúziós állandóval rendelkező nagy molekulatömegű anyagok elválasztása során a 

kromatográfiás oszlopok hatékonyságát az Eddy diffúzió és a szilárd-folyadék fázisok közötti 

anyagátadás hasonló mértékben befolyásolja. A kis molekulatömegű anyagokhoz képest 

ebben az esetben nagyobb az anyagátadási ellenállás súlya (Fehérjék elválasztásakor a 

szemcséket körülvevő film anyagátadási ellenállása felelős a szilárd-folyadék fázisok közötti 

anyagátadási ellenállás 90%-áért). A nagy mag/héj aránnyal vagy nagyméretű mezopórusokat 

(200 – 300 Å) tartalmazó nagy porozitású (~0,5 - 0,7) külső réteggel rendelkező héjszerkezetű 

szemcsék esetében várható a leggyorsabb anyagátadás [12], [88], [89]. 
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Kísérleteink során a 4.1. fejezet ötödik bekezdésében felsorolt hat különböző kolonnát 

hasonlítottuk össze a fehérjék elválasztásakor nyert csúcskapacitás értékeik alapján. Két 

konvencionális nagypórusú, teljesen porózus szemcsékkel (3 és 5 µm, 300 Å); két 2 µm alatti 

átlagos szemcseátmérővel rendelkező teljesen porózus szemcsékkel (1,9 µm, 175 Å; 1,7 µm, 

300 Å); egy 2,7 µm-es héjszerkezetű szemcsékkel (160 Å); valamint az Aeris 3,6 µm-es 

nagypórusú (300 Å) héjszerkezetű szemcséivel töltött oszlopokat teszteltük. Mindegyikük 

C18-as felületi módosítással rendelkezett. A kolonnák 150 mm hosszúak és egy kivételével 

2,1 mm belső átmérőjűek voltak (a Phenomenex Jupiter 3 µm C18 300 Å oszlop szintén 150 

mm hosszú, de csak 2,0 mm belső átmérőjű volt). Ezek a tesztek lehetővé teszik számunkra, 

hogy a pórus és a szemcseszerkezet (teljesen porózus vagy héjszerkezetű) elválasztás 

hatékonyságára gyakorolt hatását vizsgáljuk gradiens körülmények között. A gyakorlatban a 

fehérjéket leggyakrabban gradiens módban, magasabb hőmérsékleten vizsgálják 

folyadékkromatográfiás módszerekkel. A magasabb hőmérséklet csökkenti az állófázison lévő 

szilanol csoportok és az elválasztás körülményei között pozitívan töltött fehérjék közötti 

másodrendű kölcsönhatások erősségét, valamint növeli az egyes komponensek 

diffúziósebességét [26], [134]. Az ionpárképző reagensek, mint például a TFA hozzáadása is 

segíti a hatékonyság növelését fehérjék elválasztása során [135]-[137]. A valós körülmények 

szimulálása érdekében 50 °C kolonnatér hőmérsékletet, a mozgófázisban 0,1% TFA 

koncentrációt, valamint 10 és 110 perc közötti gradiens időket alkalmaztunk. A tesztelegy 

modellfehérjék keverékét tartalmazta (inzulin, citokróm c, mioglobin, és BSA), melyek az 5,7 

kDa és 66,8 kDa közötti molekulatömeg-tartományt fedik le. Az oldatok készítésének menete 

az 5.1.1 fejezet harmadik bekezdésében található. 

A gradiens meredekség és a lineáris sebesség kolonna teljesítményre gyakorolt hatását 

vizsgáltuk gradiens körülmények között, számos különböző beállítás mellett. Ezek a kísérleti 

paraméterek közvetlen kapcsolatban vannak az áramlási sebességgel és a gradiens idővel, 

melyeket a mindennapi gyakorlatban az elválasztás hangolására használunk. Az első a 

csúcsszélességre, míg az utóbbi az egyes komponensek retenciós tényezőin keresztül a 

gradiens körülmények között kialakuló felbontásra van hatással. A 0,25 ml/perc és 0,4 

ml/perc áramlási sebességek alkalmazása mellett kapott mérési eredmények felhasználásával 

kiszámoltuk az oszlopok csúcskapacitás értékeit és ábrázoltuk azokat a gradiens idő 

függvényében (4. ábra). A kísérleti beállítások pontos leírása az 5.1.2. fejezetben található.   
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4. ábra: Mioglobin csúcskapacitás – gradiens idő görbéi 0,25 ml/perc (A), és 0,4 ml/perc áramlási 

sebesség mellett (B), illetve BSA csúcskapacitás – gradiens idő görbéi 0,25 ml/perc (C), és 0,4 ml/perc 

áramlási sebesség mellett (D). A vizsgált héjszerkezetű töltettel rendelkező oszlopok: Aeris 

WIDEPORE XB-C18 (150 mm x 2,1 mm, 3,6 µm, 300 Å, ρ = 0,87), Ascentis Express Peptide ES-

C18 (150 mm x 2,1 mm, 2,7 µm, 160 Å, ρ = 0,63). A vizsgált teljesen porózus töltettel rendelkező 

oszlopok: Acquity BEH300 C18 (150 mm x 2,1 mm, 1,7 µm, 300 Å), Hypersil Gold C18 (150 mm x 

2,1 mm, 1,9 µm, 175 Å), Agilent Zorbax 300SB-C18 (150 mm x 2,1 mm, 5 µm, 300 Å), Phenomenex 

Jupiter C18 (150 mm x 2,0 mm, 3 µm, 300 Å) 

 

Látható, hogy a kísérleti beállítások érzékenyen befolyásolják a teljesen porózus és 

héjszerkezetű szemcsékkel töltött kromatográfiás oszlopok csúcskapacitás értékeit fehérjék 

elválasztása során. Meg kell említeni, hogy a kísérlet során nem a csúcskapacitás 

maximalizálását szerettük volna elérni a különböző kolonnák esetében. Olyan kísérleti 

beállítások megtalálása volt a cél, melyekkel a kísérletben használt 150 mm hosszú kolonnák  

összehasonlítása elfogadható időn belül megvalósítható a gyakorlatban. A fehérjecsúcsok 

szélességei alapján csúcskapacitás és elválasztási ellenállás értékeket számítottunk és 

elvégeztük azok összehasonlítását.  

A vizsgált hat kolonna hasonló csúcskapacitás értékeket adott az inzulin (~5,7 kDa) 

esetében. Ez alapján mindegyik egyaránt alkalmas kisméretű fehérjék vizsgálatára. Az 
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eredmények alátámasztják, hogy a 160 és 175 Å-ös névleges átlagos pórusátmérő már 

elegendő a ~6 kDa-nál kisebb fehérjék elválasztásához, melyek szerkezettől függően 

körülbelül 30-35 Å méretűek. A csúcskapacitás 110 perces gradiens idő mellett elérte nc = 

600-at az Acquity BEH300 és az Aeris WP, nc = 550-et a Peptide ES és a Jupiter, nc = 500-at 

a Hypersil Gold és nc = 460-at a Zorbax 300SB kolonna esetében. A csúcskapacitás 

maximumát még ilyen hosszú gradiens idővel sem értük el. 

A 4. ábra (A) részén mioglobin teszt komponens esetében 0,25 ml/perc áramlási sebesség 

alkalmazása mellett kapott csúcskapacitás értékeket ábrázoltuk a gradiens idő függvényében. 

A teljesen porózus 175 Å átlagos pórusmérettel és 2 µm alatti átlagos szemcseátmérővel 

rendelkező Hypersil Gold nem bizonyult jó választásnak ennek a ~17,7 kDa tömegű 

fehérjének elválasztására, mert a kísérletben alkalmazott maximális gradiens idő alatt is csak 

nc ~200 csúcskapacitást ért el. A hasonló pórusmérettel, de héjszerkezetű szemcsékkel 

rendelkező Peptide ES már jelentősen jobb teljesítményt nyújtott. Annak ellenére, hogy a 

gyártó ezt az oszlopot csak 15 kDa-nál kisebb molekulatömegű, kisméretű fehérjék 

elválasztására javasolja, körülbelül 1,8-szor nagyobb csúcskapacitás értékeket ért el, mint a 

hasonló pórusmérettel rendelkező, teljesen porózus, kisméretű (dp < 2 µm) szemcsékkel töltött 

kolonna. A héjszerkezet mindenképpen előnyt jelent a fehérjék elválasztása során. Gritti és 

társai szerint azonban a szemcséken belüli anyagtranszportnak nincs akkora jelentősége a 

teljes anyagátadási folyamatban, mint azt korábban gondolták. E tanulmány szerint a 

részecskéket körülvevő külső filmen keresztül történő anyagátadás a domináns a teljes 

folyamat szempontjából, a hozzájárulás mértéke függ a szemcseátmérőtől. Az elmélet szerint 

körülbelül hasonló hatékonyság várható a 2,7 µm-es héjszerkezetű és az 1,9 µm-es teljesen 

porózus töltetek esetében, amennyiben a molekulák akadálymentesen férnek hozzá a 

pórusokhoz [12]. Jelen esetben az eltérő viselkedést nagy valószínűséggel a két vizsgált töltet 

pórusszerkezete közötti különbség okozta. 

 A 3,6 µm átlagos szemcseátmérőjű, nagypórusú, héjszerkezetű töltettel rendelkező Aeris 

WP kolonna, valamint a 300 Å átlagos pórusméretű, 1,7 µm-es szemcsékkel töltött Acquity 

BEH300 hasonló csúcskapacitás értékeket produkált a mioglobin esetében (~17,7 kDa), mely 

összhangban van az elméleti elvárásokkal. Ezek az oszlopok 90 perces gradiens idő alatt  

nc = 438 (Aeris WP) és nc = 458 (Acquity BEH300) értékeket értek el, ami figyelemreméltó 

ekkora méretű fehérje esetében. Érdekes, hogy az Acquity BEH300 még 110 perc gradiens 

idő alkalmazása mellett sem érte el a maximális csúcskapacitást, nem úgy, mint az Aeris 

WIDEPORE oszlop, aminél ez 70-75 perc környékén következett be (nc,max = 445, ami 

körülbelül β = 0,53% B/perc gradiens meredekségnél jelentkezett). Ha figyelembe vesszük, 
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hogy az Aeris WP (3,6 µm) permeabilitása jelentősen nagyobb, mint az Acquity BEH300  

(1,7 µm) oszlopé, miközben hasonló csúcskapacitás értékeket produkálnak, akkor könnyen 

megállapítható, hogy az Aeris WP oszloppal jelentősen gyorsabb elválasztásokat 

valósíthatunk meg. 

Míg a konvencionális 5 µm-es átlagos szemcseátmérőjű töltettel rendelkező Zorbax nc,max 

~260-at ért el 110 perc gradiens idő alatt, addig a 3 µm-es nagypórusú szemcsékkel töltött 

Jupiter jelentősen nagyobb nc,max ~370-et. Ebben az összehasonlításban a teljesen porózus 

szemcsékkel rendelkező Jupiter és a héjszerkezetű Peptide ES töltetek hasonló teljesítményt 

értek el. 

 

 

5. ábra: Mioglobinnal 0,25 ml/perc (A) és 0,4 ml/perc (B) áramlási sebességgel kapott, valamint BSA-

val 0,25 ml/perc (C) és 0,4 ml/perc (D) áramlási sebességgel kapott gradiens elválasztási ellenállás 

görbék (idő- és nyomásegységre vonatkoztatott csúcskapacitás a gradiens meredekség függvényében). 

Kísérleti beállítások: a 4. ábra szerint. A vizsgált héjszerkezetű töltettel rendelkező oszlopok:  

Aeris WIDEPORE XB-C18 (150 mm x 2,1 mm, 3,6 µm, 300 Å, ρ = 0,87), Ascentis Express Peptide 

ES-C18 (150 mm x 2,1 mm, 2,7 µm, 160 Å, ρ = 0,63). A vizsgált teljesen porózus töltettel rendelkező 

oszlopok: Acquity BEH300 C18 (150 mm x 2,1 mm, 1,7 µm, 300 Å), Hypersil Gold C18  

(150 mm x 2,1 mm, 1,9 µm, 175 Å), Agilent Zorbax 300SB-C18 (150 mm x 2,1 mm, 5 µm, 300 Å), 

Phenomenex Jupiter C18 (150 mm x 2,0 mm, 3 µm, 300 Å) 
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Az idő- és nyomásegységre eső csúcskapacitást (PPT) a gradiens meredekség 

függvényében mutatja az 5. ábra. A nagy PPT értékekhez kisebb elválasztási ellenállás 

tartozik. Látható, hogy a leggyorsabb elválasztás az Aeris WP kolonna alkalmazásával érhető 

el. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a csúcskapacitás tekintetében ez a kolonna 

maximumot ér el, amit mutat a 4. ábra (A) része, emiatt nagy csúcskapacitás igényű 

elválasztás esetében (nc > 445) az Acquity BEH300 kolonnát kell választanunk. A Zorbax és 

Jupiter állófázisok elválasztási ellenállása hasonlónak bizonyult és a nagy permeabilitásuk 

miatt versenyképesek is ebben a reprezentációban. Az Ascentis Express Peptide ES és az 

Acquity BEH300 szintén hasonló elválasztási ellenállással rendelkezik. A legrosszabb 

eredményt ebben az esetben a Hypersil Gold kolonna szolgáltatta: kis permeabilitása mellett 

kis csúcskapacitás értékeket produkált nagyméretű biomolekulák elválasztása során. 

Az áramlási sebesség 0,4 ml/percre emelésével a BEH300 kolonna egyértelműen 

túlteljesíti a többi kolonnát az elért csúcskapacitás tekintetében, ami jól látható a 4. ábra (B) 

részén. F = 0,4 ml/perc alkalmazása mellett az Aeris WP körülbelül 25 %-kal, a Hypersil 

Gold pedig 5 %-kal kisebb csúcskapacitás értékeket produkált, mint F = 0,25 ml/perc beállítás 

mellett. Az Acquity BEH300, az Ascentis Express Peptide ES, a Zorbax 300SB és a Jupiter 

oszlopok teljesítményének változása elhanyagolható mértékű volt. Az optimális lineáris 

áramlási sebesség (uopt) és az anyagátadási ellenállás (Knox C tag) hatékonysághoz (H) való 

hozzájárulása a szemcseméret függvénye. Ez alapján az Aeris WP esetében a hatékonyság 

drasztikus romlásának oka nagy valószínűséggel az, hogy relatív nagy szemcseátmérővel 

rendelkezik (dp = 3,6 µm). Az F = 0,4 ml/perc valószínűleg jelentősen meghaladta ebben az 

esetben az optimális áramlási sebességet. Körülbelül 20 %-kal nagyobb csúcskapacitás 

értékeket ért el mioglobin tesztkomponens mérése során F = 0,4 ml/perc alkalmazásakor az 

Acquity BEH300 az Aeris WP-hoz képest. Mindezek ellenére amennyiben a kolonna 

permeabilitását is figyelembe vesszük és a szükséges nc < 380 (4. ábra (B) része), az Aeris 

WP még mindig a leggyorsabb elválasztás lehetőségét hordozza magában (5. ábra (B) része). 

Nagyméretű fehérjék vizsgálata mindig nagy kihívást jelentő feladat. Ezek az anyagok 

általában nem homogének, egyszerre számos különböző konformációban lehetnek jelen és 

különböző poszttranszlációs módosításokkal is rendelkezhetnek. E nagymértékű komplexitás 

a kromatográfiás mérések során gyakran széles csúcsok formájában jelenik meg. Nagyméretű 

fehérjék esetében a komponensek pórusokhoz való hozzáférése kritikus lépés az elválasztás 

során. 

A BSA alkalmazásával 0,25 ml/perc áramlási sebesség mellett kapott nc - tg görbéket 

mutatja a 4. ábra (C) része. Jól látható, hogy az Aeris WP kolonna az egész vizsgált gradiens 
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idő tartományban a legjobb teljesítményt nyújtja: az Acquity BEH300-nál 10-15%-kal, míg a 

Jupiternél 7-20%-kal nagyobb csúcskapacitás értékeket ért el. Az Ascentis Express Peptide 

ES, a Hypersil Gold, és a Zorbax oszlopok hasonlónak bizonyultak ebben a tesztben, 

miközben Aeris WP-hoz képest körülbelül feleakkora nc értékeket produkáltak. A Hypersil 

Gold és a Peptide ES esetében az ilyen nagyméretű fehérjék nagyobb valószínűséggel 

záródnak ki a pórusokból, mivel mindössze 175 Å és 160 Å átlagos pórusátmérővel 

rendelkeznek. A vizsgált gradiens idő tartományban mindegyik vizsgált oszlop elérte 

teljesítményének maximumát. A BSA-val felvett PPT görbéken jól látható, hogy nagyméretű 

fehérjék esetében a leggyorsabb elválasztás az Aeris WP oszloppal valósítható meg (5. ábra 

(C) része). Mindezek mellett az Aeris WP kolonnának van még egy nagy előnye a többivel 

szemben, ami megfigyelhető a 6. ábra kromatogramjain, melyek a BSA 0,25 ml/perc áramlási 

sebességgel az Aeris WP, az Acquity BEH300, valamint az Ascentis Express Peptide ES 

oszlopokon felvett kromatogramjait mutatja. Jól látható, hogy az Aeris WP oszlop esetében 

kapjuk a legszimmetrikusabb és legélesebb csúcsalakot. 

 

 

6. ábra: BSA csúcsa az (1) Aeris WIDEPORE XB-C18 (150 mm x 2,1 mm, 3,6 µm, 300 Å, ρ = 0,87), 

az (2) Acquity BEH300 C18 Acquity BEH300 C18 (150 mm x 2,1 mm, 1,7 µm, 300 Å) és az (3) 

Ascentis Express Peptide ES-C18 (150 mm x 2,1 mm, 2,7 µm, 160 Å, ρ = 0,63) kolonnákkal felvett 

kromatogramokon 
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Az Aeris WP, az Ascentis Express Peptide ES és a Hypersil Gold körülbelül 20 %-kal 

kisebb csúcskapacitást ért el az áramlási sebesség 0,25 ml/percről 0,4 ml/percre való 

növelésével. Ugyanez a változtatás nc értékében 10-15%-os veszteséget okozott a 

konvencionális oszlopok (Zorbax, Jupiter), míg csupán 2-3 %-ot az Acquity BEH300 

esetében (4. ábra (D) része). Az Acquity BEH300 és a Jupiter oszlopok is jobb teljesítményt 

nyújtottak az Aeris WP kolonnánál 65 percnél nagyobb gradiens idők esetén. Mindazonáltal 

amennyiben az elválasztás sebessége is nagy fontossággal bír, az Aeris WIDEPORE kolonnát  

célszerű választani. A 5. ábra (D) részén jól látható, hogy az Aeris oszlop a teljes vizsgált 

tartományban nagyobb PPT értékeket ért el, mint a többi vizsgált kolonna. 

A mérési adatok alapján a tesztelt oszlopok a BSA-val 60-85%-kal kisebb maximális 

csúcskapacitást értek el a mioglobinnál tapasztalt értékekhez képest. Az alkalmazott kísérleti 

beállítások mellett (β = 0,36 - 4) az Aeris WP, az Acquity BEH300 és a Jupiter kolonákkal 

történő mérések során a BSA-ra mért maximális csúcskapacitás nc = 90 – 100 volt.  

Megállapíthatjuk a bemutatott eredmények alapján, hogy az Aeris WIDEPORE XB-C18 

oszlop sikerrel alkalmazható nagyméretű fehérjék elválasztása során. Különösen előnyös az 

alkalmazása a többi vizsgált folyadékkromatográfiás kolonnához képest, amennyiben gyors 

elválasztásra van szükség. Az áramlási sebesség növelésével azonban a konvencionális 

teljesen porózus, illetve a 2 µm és a 3 µm alatti szemcseátmérőjű töltetekkel rendelkező 

kolonnákhoz képest (Zorbax, Jupiter, Acquity BEH300 és Peptide ES) nagyobb mértékben 

veszít a hatékonyságából. 

 

5.1.3.3. Gradiens kinetikus görbék, az áramlási sebesség hatása 

 

Az áramlási sebesség csúcskapacitásra gyakorolt hatását részletesebben gradiens 

kinetikus görbék segítségével vizsgáltuk [36]-[41], melyekkel az áramlási sebesség 

függvényében állandó gradiens meredekség mellett a csúcsszélesség könnyen feltérképezhető. 

Kísérleteink során βt0 = 3 beállítást alkalmaztunk. Az oszlopok kinetikus teljesítményét a 

látszólagos elméleti tányérszám 11 különböző áramlási sebesség mellett végzett 

meghatározásával mértük fel (a megfelelő gradiens idők alkalmazása mellett). Az egyes 

kromatográfiás oszlopok permeabilitásának és mechanikai stabilitásának (ΔPmax) 

figyelembevételével megállapítottuk, hogy adott körülmények között melyikkel valósítható 

meg a leggyorsabb elválasztás, azonban ez a stratégia azonban egyszerre csak egy βt0 beállítás 

mellett valósítható meg. 
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Kísérleteink során ebben az esetben inzulint, citokróm c-t és BSA-t tartalmazó 

modelloldatokat használtunk. A vizsgált fehérjékre külön gradiens kinetikus görbéket 

készítettünk a mért csúcsszélességek alapján, amivel összehasonlítottuk a vizsgált kolonnák 

hatékonyságát kis (inzulin), közepes (citokróm c) és nagyméretű (BSA) fehérjék 

elválasztásakor. 
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7. ábra: Inzulin (A), citokróm C (B) és BSA (C) modellanyagokkal felvett gradiens kinetikus görbék. 

A vizsgált héjszerkezetű töltettel rendelkező oszlopok: Aeris WIDEPORE XB-C18 (150 mm x  

2,1 mm, 3,6 µm, 300 Å, ρ = 0,87; ΔPmax = 600 bar), Ascentis Express Peptide ES-C18 (150 mm x 2,1 

mm, 2,7 µm, 160 Å, ρ = 0,63; ΔPmax = 600 bar). A vizsgált teljesen porózus töltettel rendelkező 

oszlopok: Acquity BEH300 C18 (150 mm x 2,1 mm, 1,7 µm, 300 Å; ΔPmax = 1000 bar), Hypersil Gold 

C18 (150 mm x 2,1 mm, 1,9 µm, 175 Å; ΔPmax = 1000 bar), Agilent Zorbax 300SB-C18 (150 mm x 

2,1 mm, 5 µm, 300 Å; ΔPmax = 400 bar), Phenomenex Jupiter C18 (150 mm x 2,0 mm, 3 µm, 300 Å; 

ΔPmax = 400 bar) 

 

Az 7. ábra a kísérleti eredmények felhasználásával készített gradiens kinetikus görbéket 

mutatja (t0 - nc görbék). A kolonnák permeabiliását a kísérletileg meghatározott ΔP értékek 

alapján hasonlítottuk össze. 

Az 7. ábra (A) részén jól látható, hogy kisméretű modellfehérje esetében (inzulin) a 

tesztelt kolonnák hasonló csúcskapacitás értékeket produkáltak (a görbék közel helyezkedek 

el egymáshoz képest). Az eredmények alapján a kis csúcskapacitás értékek tartományában  

(nc < 250) az elválasztás az Aeris WP kolonna esetében a leggyorsabb, míg a nagy 

csúcskapacitást igénylő elválasztások (nc > 250) az Ascentis Express Peptide ES oszlopon 

valósíthatóak meg a legrövidebb idő alatt. 

Az oszlopok mechanikai stabilitása erősen befolyásolja azt, hogy milyen gyorsan 

valósítható meg rajta egy adott elválasztás. Az Aeris WP 600 bar nyomásig stabil a gyártói 

ajánlás szerint, míg az Acquity BEH300 1000 barig. Azonos körülmények között az Acquity 

BEH300 körülbelül 4-szer nagyobb nyomásesést generál, mint az Aeris WP kolonna, 
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miközben csak 1,7-szer nagyobb mechanikai stabilitással rendelkezik. Ennek következtében 

az Aeris WIDEPORE a BEH300-hoz képest azonos csúcsszélességeket 2,4-szer gyorsabb 

elválasztás során ér el. 

Közepes méretű fehérjék (citokróm c) elválasztása során a pórusméret már fontosabb 

szereppel bír. A kísérleti eredmények alapján a 300 Å-ös Aeris WP és az Acquity állófázisok 

egyértelműen jobb eredményeket szolgáltattak a közepes pórusméretű (160 Å és 175 Å) és a 

konvencionális nagypórusú tölteteknél (7. ábra (B) része). Az nc = 60 – 150 tartományban az 

Acquity BEH300 és Aeris WP hasonló hatékonyságot ért el. Ezzel szemben, ha nagy 

csúcskapacitás elérése a cél, az Aeris WP kolonna alkalmazása a kedvezőbb, hiszen 

jelentősen rövidebb analízis idő elérését teszi lehetővé az alkalmazható maximális 

nyomásesés mellett. 

Nagyméretű fehérjék (BSA) esetében a (7. ábra (C) része) az egyes kolonnák 

teljesítménye közötti különbség még nyilvánvalóbb. Alapvetően mindegyik vizsgált oszlop 

rosszabb kinetikus teljesítményt ért el, mint az előző tesztek során. Az alkalmazott βt0 = 3 

beállítás mellett nc = 40 – 100 érhető el. A diagramon látható, hogy az nc > 30 tartományban 

az Aeris WP kolonnával valósítható meg a leggyorsabb elválasztás és a  legnagyobb 

csúcskapacitás. Mindazonáltal a gyors elválasztások tartományában (nagy áramlási 

sebességek alkalmazása) az Acquity BEH300 jobb teljesítményt nyújt a többi kolonnához 

képest. Ez a jelenség nagy valószínűséggel az Aeris WP nagy szemcseátmérőjével 

magyarázható (dp = 3,6 µm). Az 1,7 µm-es átlagos szemcseátmérőjű Acquity BEH300 

optimális lineáris áramlási sebessége valószínűleg lényegesen nagyobb, mint az Aeris WP 

állófázisé. A 7. ábra (C) részén jól látható az is, hogy a Hypersil Gold (175 Å; 1,9 µm) nem 

alkalmas nagyméretű fehérjék vizsgálatára. A hasonló pórusméret ellenére a 2,7 µm-es 

héjszerkezetű töltettel rendelkező kolonnával (Ascentis Express Peptide ES, 160 Å) 5 – 8-szor 

gyorsabb elválasztás valósítható meg, mint az 1,9 µm átlagos szemcseátmérőjű teljesen 

porózus töltet alkalmazásával. Ez is mutatja, hogy a szemcsék szerkezetének fontos szerepe 

van a nagyméretű fehérjék anyagátadási folyamatainak sebességében. Meglepő azonban, hogy 

a 3 µm-es szemcsékkel töltött Jupiter kolonna hasonló analízis idők elérését teszi lehetővé, 

mint az Acquity BEH300 oszlop. Az 5 µm-es átlagos szemcseátmérővel rendelkező 

nagypórusú Zorbax 300SB pedig az Ascentis Express Peptide ES-hez bizonyult hasonlónak 

ebben az összehasonlításban.  
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5.1.3.4. Vizsgált kolonnák összehasonlítása gyakorlati alkalmazáson keresztül 

 

Az előző fejezetben különböző méretű modellfehérjék segítségével tesztelt 150 mm 

hosszú, szűk keresztmetszetű kolonnák kinetikai hatékonyságát az ipari gyakorlatban fontos 

fehérjék esetében elért csúcskapacitás értékeik alapján is összehasonlítottuk. Elsőként 

filgrasztim gyors gradiens módszerrel történő elválasztását végeztük el az előzőekben vizsgált 

oszlopokon. A kromatográfiás paraméterek optimalizálása során a gradiens időt és 

meredekségét, az elválasztás hőmérsékletét és az áramlási sebességet változtattuk. Azt 

találtuk, hogy 6,5 perc (45 – 65% B) hosszúságú gradiens mindegyik oszlop esetében 

elegendő volt a filgrasztim oxidált és redukált és formáinak elválasztására. Az „A” és „B” 

eluens 0,1% TFA  tartalmú víz, illetve 0,1% TFA  tartalmú acetonitril volt. A további 

mérésekhez 0,3 ml/perc áramlási sebességet, 80 °C-os termosztát hőmérsékletet és  

210 nm-es detektálási hullámhosszt alkalmaztunk. A mintából 2 µl-t adagoltunk a 

folyadékkromatográfiás rendszerbe.  

 

 

8. ábra: A filgrasztim különböző formáinak elválasztása Aeris WIDEPORE XB-C18 (150 mm x  

2,1 mm, 3,6 µm, 300 Å, ρ = 0,87) és Acquity BEH300 C18 oszlopokkal (150 mm x 2,1 mm, 1,7 µm, 

300 Å). Kromatogram 1: natív filgrasztim; Kromatogram 2: oxidált filgrasztim; Kromatogram 3: 

redukált filgrasztim 

 

A Hypersil Gold és a Zorbax SB300 nem tudta a négy oxidált formát elválasztani 

egymástól. Az alkalmazott körülmények között az Aeris WIDEPORE XB-C18 kolonna 

produkálta a legnagyobb csúcskapacitást (nc = 114). Az Acquity BEH300 hasonló 

teljesítményt nyújtott (nc = 103), míg a Peptide ES, Jupiter, Zorbax 300 SB és Hypersil Gold 

oszlopok jelentősen kisebb hatékonyságúnak bizonyultak (nc = 87, 76, 72 és 50). A 8. ábra a 
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filgrasztim különböző formáinak elválasztását mutatja be az Aeris WIDEPORE XB-C18 és 

Acquity BEH300 oszlopokon. 

 

5.1.3.5. Aeris WIDEPORE XB-C18 kolonna alkalmazása monoklonális ellenanyagok 

vizsgáltában 

 

Az RP-HPLC módszerek alkalmazása limitált a monoklonális antitestek vizsgálatára azok 

komplex és hidrofób jellege miatt [138]. Ezek a biomolekulák számos variabilitást hordoznak 

magukban (például: cukormintázat, fragmentáció, oxidáció, deamidáció), melyek 

megnehezítik vizsgálatukat [140]-[143]. Az IgG1 antitestek elválasztására már igyekeztek 

elfogadható visszanyerést, csúcsalakot, valamint az állófázissal minimális interakciót biztosító 

elválasztásokat fejleszteni [139]. Valós igény van tehát a jelenlegi kromatográfiás módszerek 

továbbfejlesztésére az egyes variánsok minél jobb elválasztásának elérése érdekében. 

 

 

9. ábra: Redukált IgG típusú monoklonális antitest reprezentatív kromatogramja (50 és 25 kDa tömegű 

fragmensek). Alkalmazott kolonna: Aeris WIDEPORE XB-C18 (150 mm x 2,1 mm, 3,6 µm, 300 Å,  

ρ = 0,87) 

 

Az antitestek számos konformációs izoformával rendelkezhetnek. Annak megállapítására, 

hogy ezek jelenléte összefügg-e a molekulában lévő diszulfidhidakkal, gyakran RP-HPLC 

módszerrel vizsgálják a redukciót követően kapott fragmenseket [138]. A mintaelőkészítés 
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leírása az 5.1.1. fejezetben található. A redukciót DTT-vel végeztük. Az Aeris WIDEPORE 

XB-C18 kolonnán, az optimalizálást követően egy 8 perces gradiens (30 - 37% B,  

0,88% B/min) 75 °C-on hatékony elválasztást eredményezett 0,25 ml/perc áramlási sebesség 

alkalmazása mellett („A” eluens 0,1% TFA tartalmú víz, „B” eluens 0,1% TFA tartalmú 

acetonitril). A detektálást 280 nm-en végeztük, a mérőrendszerbe 0,5 µl-t adagoltunk a 

mintaoldatból. Látható (9. ábra), hogy a módszer lehetővé teszi számos variáns elválasztását a 

könnyű és a nehéz lánc esetében is. 

 

  

10. ábra: IgG típusú monoklonális antitest papainos emésztést, majd redukciót követően keletkezett 

fragmenseinek vizsgálata Aeris WIDEPORE XB-C18 (150 mm x 2,1 mm, 3,6 µm, 300 Å, ρ = 0,87) 

oszlopon RP-HPLC módszerrel. Az Fab variánsok 4-6 perc között, az Fc varánsok 6 perc után 

eluálódtak 

 

A monoklonális antitesteket gyakran enzimes emésztést követően vizsgálják. A papain 

enzim az antitesteket három fragmensre bontja (két Fab és egy Fc fragmensre). Ezek 

vizsgálatát gyakran oldják meg ioncserés kromatográfiás módszerek segítségével. Ebben a 

példában azonban a Fab és Fc fragmensek redukciója eredményeképpen keletkezett 10 - 25 

kDa tömegű fragmenseket RP-HPLC-vel vizsgáltuk. Az elválasztást az Aeris WIDEPORE 

XB-C18 oszlopon végeztük 75 °C-on, 0,25 ml/perc áramlási sebesség és 8 perces gradiens idő 

alkalmazásával (28 – 36% B, 1% B/perc). A detektálást 280 nm-en végeztük. A mintaoldatból 

0,5 µl-t injektáltunk a mérőrendszerbe. Az „A” eluens 0,1% TFA tartalmú víz, „B” eluens 

0,1% TFA tartalmú acetonitril volt (10. ábra).   
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5.2. Nagypórusú folyadékkromatográfiás állófázisok retenciós tulajdonságainak, 

terhelhetőségének és szelektivitásának vizsgálata 

 

5.2.1. Kísérletek során alkalmazott eljárások, módszerek 

 

A folyadékkromatográfiás oszlopok jellemzése során fontos feladat a kinetikai 

hatékonyság mérése mellett a retenciós tulajdonságok megismerése is. Ebben a fejezetben a 

héjszerkezetű, nagypórusú Aeris WIDEPORE XB-C18 és C4 (dp,Aeris = 3,6 µm, ρAeris = 0,87,  

300 Å), valamint a teljesen porózus szemcsékkel rendelkező, szintén nagypórusú Waters 

Acquity BEH300 C18 és C4 (1,7 µm, 300 Å) állófázisok retenciós tulajdonságainak 

vizsgálata során végzett méréseket, valamint a kapott eredményeket fogom bemutatni. 

 

5.2.1.1. Mintaelőkészítés 

 

Az uracilból metanollal 1 mg/ml koncentrációjú törzsoldatot készítettünk. A mérésekhez 

használt 10 µg/ml-es oldatot a törzsoldat vízzel való hígításával állítottuk elő. 

Alkil-benzolokból, benzil-aminból (B), fenolból (P) és koffeinből (C) a mozgófázissal 

készítettünk törzsoldatokat (1 mg/ml), amiből aztán a tesztekhez - szintén a mozgófázis 

felhasználásával - 100 µg/ml koncentrációjú oldatokat állítottunk elő. 

Az inzulinból 80/20 (V/V) víz (0,1% TFA):acetonitril (0,1% TFA) eleggyel, míg a többi 

modellfehérjéből vízzel készítettünk törzsoldatokat (2 mg/ml). Az így készült oldatokat 

ezután 0,5 percre ultrahangos fürdőbe helyeztük, majd homogenizáltuk. A törzsoldatokból a 

retenció vizsgálatához vízzel kis térfogatú, betéttel rendelkező mintatartó edényekben 100 

µg/ml koncentrációjú hígításokat készítettünk. Az oszlopok terhelhetőségének 

megállapításához pedig a törzsoldatokból 1000, 200, 100, 20, 10, 5 és 2 µg/ml-es oldatokat 

készítettünk. 

Az intakt interferon α-2A oldatát közvetlenül injektáltuk (Roferon concentrated solution 

6 MIU, ami megfelel 22,2 µg/0,5 ml interferon α-2A koncentrációnak) a kromatográfiás 

rendszerbe. Redukált és oxidált mintákat készítettünk a különböző kolonnák szelektivitásának 

valós körülmények közötti vizsgálatához. A molekulán belüli diszulfidkötések redukcióját kis 

mennyiségű DTT reakcióelegyhez való hozzáadásával végeztük. Az így kapott elegyet 30 °C-

on 60 percig termosztáltuk. A metionin egységek oxidációját hidrogén-peroxiddal végeztük. 

A folyamat eredményeképpen megváltozik a fehérje szerkezete, mely hatással van a molekula 

alakjára (ezáltal méretére) és polaritására, így lehetőség nyílik az oxidált és natív formák 
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elválasztására. Méréseink során két jelentősebb oxidált forma volt megfigyelhető. Az 

oxidációt 1% (V/V) hidrogén-peroxid (30%) fehérje oldathoz való hozzáadásával végeztük. A 

reakciót 1 óra 30 °C-on történő inkubálást követően 0,5 mg metionin hozzáadásával állítottuk 

meg. 

A minták előkészítését, a mérések kivitelezését és kiértékelését dr. Fekete Szabolcs 

segítségével végeztem. 

 

5.2.1.2. Hidrofóbicitás, hidrofób szelektivitás, kation cserélő és hidrogénkötési kapacitás 

meghatározásának menete 

 

Annak érdekében, hogy minden oszlopon megfelelő retenciót érjünk el, a szilanol 

aktivitás, a hidrofóbicitás és a hidrofób szelektivitás vizsgálatához Tanaka 

oszlopkarakterizálási eljárásának kismértékben módosított változatát használtuk. E protokoll 

általánosan elfogadott a különböző kis molekulatömegű anyagok elválasztására szolgáló 

állófázisok karakterizálására. Sajnálatos módon eddig nem létezett speciálisan a fehérjék 

vizsgálatában használható folyadékkromatográfiás töltetek tesztelésére kifejlesztett eljárás. 

Emiatt a jelen esetben bemutatásra kerülő módosított Tanaka eljárás előfordulhat, hogy 

pontatlanul írja le a tesztben szereplő kolonnák valós viselkedését. 

Az n-pentil-benzol retenciós tényezőjének értékét (kPB) befolyásolja a töltet felületének 

mérete és a felület borítottsága. A mérés során alkalmazott eluens 65:35 (V/V) metanol:víz 

elegy volt. Az eredeti Tanaka teszt esetében a javasolt mozgófázis metanol és víz 80:20 (V/V) 

elegye. Ennek alkalmazásával azonban egyik vizsgált C4 módosítással rendelkező kolonna 

esetében sem kaptunk megfelelő visszatartást, ezért a mozgófázis összetételét módosítottuk a 

retenció növelése érdekében. Ez a változtatás azt is eredményezi, hogy a kísérleteink során 

kapott eredményeket a korábban mért irodalmi adatokkal nem lehet majd közvetlenül 

összevetni. A vizsgálandó kolonnák közvetlen összehasonlítása azonban mindezt szükségessé 

teszi. 

Az n-pentil-benzol (PB) és az n-butil-benzol (BB) retenciós tényezőinek aránya (kPB/kBB 

= αPB/BB) a szorbensek felületi borítottságával arányos mérőszám. Az alkil-benzolok között 

egyetlen metilén csoport különbség van, így a köztük lévő szelektivitás a felületen lévő alkil 

módosító láncok hosszától, felületi sűrűségétől és a mozgófázis összetételétől függ. Az 

alkalmazott mozgófázis kPB méréséhez hasonlóan 65:35 (V/V) metanol:víz elegy volt. 

A benzil-amin és a fenol retenciós tényezőinek aránya (teljes kationcserélő kapacitás, 

kB/kP = αB/P pH7,6) a szilanol aktivitás becslésére szolgál. A benzil-amin és a fenol savas 
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körülmények között mért retenciós tényezőinek aránya (kationcserélő kapacitás,  

kB/kP = αB/P pH2,7) pedig a reziduális szilanol aktivitás és a fémszennyezők hatásának 

mérőszáma. A mérések során αB/P pH7,6 meghatározásához metanol és 20 mM koncentrációjú 

KH2PO4 oldat (pH = 7,6; pH beállítása 1N KOH segítségével) 20:80 (V/V) elegyét 

alkalmaztuk izokratikus mozgófázisként, míg αB/P pH2,7 meghatározása esetén az eluens 

metanol és 20 mM koncentrációjú KH2PO4 (pH = 2,7; pH beállítása foszforsav hozzáadásával 

történt) 20:80 (V/V) elegye volt. A fehérjék elválasztására széles körben alkalmazott 

körülmények között is vizsgáltuk a reziduális szilanol aktivitást (αB/P TFA/ACN). Ekkor a 

mozgófázisban, ami 0,1% TFA-t tartalmazott, metanol helyett acetonitril volt a szerves 

komponens (15:85 (V/V) acetonitril:víz, 0,1% TFA). 

A koffein és a fenol retenciós tényezőinek hányadosa (hidrogénkötési kapacitás, αC/P) 

jellemző a hozzáférhető szilanol csoportok számára, valamint az utószilanizálás mértékére. A 

Tanaka tesztben a javasolt mozgófázis metanol és víz 30:70 (V/V) arányú elegye, amivel 

azonban a retenció nem volt megfelelő a vizsgált kolonnákon. Így a gyengébb eluenserősségű 

metanol:víz 10:90 (V/V) arányú elegyet használtuk méréseink során. 

Az előzőekben említett jellemzők (kPB, αPB/BB, αB/P pH7,6, αB/P pH2,7, αB/P TFA/ACN valamint 

αC/P) mérése során 0,3 ml/perc áramlási sebességet és 40°C kolonnatér hőmérsékletet 

alkalmaztunk. A mintaoldatokból 2 µl-t adagoltunk a mérőrendszerbe. A detektálást 254 nm-

en végeztük (20 Hz). A tesztek eredményeit a 3. táblázat tartalmazza. 

A Tanaka teszt limitációi miatt a lehetséges ioncserés jelleg igazolására nagyméretű 

biomolekulákkal (BSA, mioglobin és szénsavanhidráz II) is végeztünk kísérleteket. A 

BEH300 C4 és az Aeris WIDEPORE C4 (Aeris WP C4) tesztelését NaCl-ot nem tartalmazó 

mozgófázissal és ioncserés körülmények között (0,5 M NaCl a mozgófázisban) is elvégeztük. 

Az „A” mozgófázis víz (0,1% TFA), míg a „B” acetonitril (0,1% TFA) volt (0,5 M NaCl-dal 

és nélküle is). A mozgófázis összetételét 30%-ról 50% B-re változtattuk (𝛥𝜙 = 0,20) 5,5 perc 

alatt (β = 3,64% B/perc). A kolonnákat 50°C-on termosztáltuk, az alkalmazott 

térfogatáramlási sebesség 0,35 ml/perc volt. A detektálást 215 nm-en (20 Hz) végeztük. 

 

5.2.1.3. Különböző állófázisok retenciós tulajdonságainak vizsgálata 

 

A kis molekulatömegű tesztanyagok (etil-, propil-, butil- és pentil-benzol) elválasztását 

50:50 (V/V) acetonitril:víz eleggyel végeztük 40°C-on, 0,3 ml/perc áramlási sebesség 

alkalmazása mellett. Az alkil-benzolokra nézve egyenként 100 µg/ml koncentrációjú 

tesztelegyből 2 µl-t injektáltunk. A detektálást 254 nm-en (20 Hz) végeztük. A vizsgált 
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állófázisok retenciós tulajdonságait izokratikus körülmények között hasonlítottuk össze a 

különböző tesztkomponensek retenciós tényezőinek vizsgálatán keresztül.  

Mivel ezeket a nagypórusú állófázisokat elsősorban fehérjék elválasztására szánták, ezért 

az interferon α-2A és szénsavanhidráz II modellanyagok gradiens körülmények közötti 

retencióját is vizsgáltuk. Az „A” mozgófázis víz (0,1% TFA), míg a „B” acetonitril  

(0,1% TFA) volt. A mérések során 0,3 ml/perc áramlási sebességet alkalmaztunk. A 

mintaoldatból 2µl-t adagoltunk, a detektálást pedig 210 nm-en végeztük. A mozgófázis 

összetételét 35%-ról 60% B-re változtattuk (𝛥𝜙  = 0,25) 5 perc alatt (β = 5% B/perc) az 

interferon α-2A, és 30%-ról 50%-ra ( 𝛥𝜙  = 0,20) 5,5 perc alatt (β = 3,64% B/perc) a 

szénsavanhidráz II esetében. Az interferon α-2A elválasztását 60 °C-on végeztük, míg a 

szénsavanhidráz II-t 50 °C-on vizsgáltuk. Ezekkel az optimalizált módszerekkel mind a négy 

tesztben résztvevő kolonna elfogadható mértékben tartotta vissza a tesztkomponenseket és  

azok számos degradációs termékének és szennyezőjének az elválasztása is megvalósult. Az 

összehasonlítást a látszólagos retenciós tényezők (kapp = tr-t0/t0, az uracil (t0) és az adott fehérje 

(tr) retenciós idejéből számolva) alapján végeztük el. 

Emellett egyéb fehérjékkel is végeztünk kísérleteket (citokróm c, lizozim, BSA, 

mioglobin, ovalbumin és filgrasztim). Az „A” mozgófázis víz (0,1% TFA), míg a „B” 

acetonitril (0,1% TFA) volt. Az eluens összetételét 30%-ról 65% B-re változtattuk 5, 10 és 15 

perc gradiens idők alkalmazása mellett. A méréseket 60 °C-on végeztük 0,35 ml/perc áramlási 

sebesség alkalmazása mellett, mellyel az egyes komponensek viselkedését különböző 

gradiens meredekségek alkalmazása mellett vizsgálhattuk. 

Az inzulin retenciós tényezőjét izokratikus körülmények között határoztuk meg 29-33% 

közötti acetonitril tartalmú mozgófázisok alkalmazásával. Az „A” mozgófázis víz  

(0,1% TFA), míg a „B” acetonitril (0,1% TFA) volt. A kísérleteket 50 °C-on végeztük  

0,3 ml/perc áramlási sebesség alkalmazásával. Az inzulin tartalmú mintaoldatból 3 µl-t 

injektáltunk a mérőrendszerbe. Az adatgyűjtést 280 nm-en végeztük. 

 

5.2.1.4. Oszlopok terhelhetőségének vizsgálata 

 

Az állófázisok terhelhetőségét valós körülmények között vizsgáltuk inzulin (Minzulin ~5,7 

kDa, pI ~7), mioglobin (Mmioglobin ~17,7 kDa, pI ~7,3) és szénsavanhidráz II (Mszénsavanhidráz II 

~29,1 kDa, pI ~6,0) alkalmazásával. A különböző koncentrációjú tesztoldatokból (2000, 

1000, 200, 100, 20, 10, 5 és 2 µg/ml) 2 µl-t injektáltunk. A mérések során az „A” mozgófázis 

víz (0,1% TFA), míg a „B” acetonitril (0,1% TFA) volt. A gradiens program során a B eluens 



56 

 

részarányát a mozgófázisban 30%-ról 50%-ra (Δϕ = 0,20) növeltük 5,5 perc alatt  

(β = 3,64% B/perc) 0,35 ml/perc áramlási sebesség és 50 °C kolonnatér hőmérséklet 

alkalmazása mellett. Mindegyik futás végén 50% B-t tartottunk 0,2 percig, majd a kiindulási 

oldószer összetételt 2 percig az egyensúly beállítása érdekében. A detektálást 215 nm-en 

végeztük (20 Hz). Az értékelés során a csúcsszélességet, a csúcsszélesség százalékos 

változását, valamint a tailing faktor értékét és annak százalékos változását ábrázoltuk az 

adagolt fehérje tömegének (ng) függvényében. 

 

5.2.1.5. Szelektivitás vizsgálata valós körülmények között 

 

A kolonnák szelektivitását interferon α-2A különböző formáinak (natív, oxidált, redukált) 

és szennyezőinek elválasztása során is teszteltük. A kromatográfiás módszer paramétereinek 

optimalizálását a gradiens idő, a gradiens meredekség, az áramlási sebesség és az 

oszlophőmérséklet szisztematikus változtatásával végeztük el. Mind a négy 150 mm hosszú 

kolonnán elegendő volt egy 5 perc hosszúságú gradiens alkalmazása az előbb említett 

komponensek elválasztására. A mérések során az „A” mozgófázis víz (0,1% TFA), míg a „B” 

acetonitril (0,1% TFA) volt. A mozgófázis összetételét 35%-ról 60% B-re változtattuk. Az 

oszlopokat 60 °C-on termosztáltuk és 0,35 ml/perc áramlási sebességet alkalmaztunk. A 

vizsgálandó komponensek oldatából 5 µl-t injektáltunk a kromatográfiás mérőrendszerbe. Az 

adatgyűjtést 210 nm-en végeztük. Az egyes oszlopok esetében a szomszédos csúcsok közötti 

szelektivitást és felbontást hasonlítottuk össze. Az interferon α-2A natív, oxidált és redukált 

formáit külön kromatogramokon vizsgáltuk, így csúcsaik között csak látszólagos szelektivitás 

értékeket számolhattunk. 

 

5.2.1.6. Pásztázó elektronmikroszkópos mérések 

 

A szemcsék méreteloszlásának meghatározását és felületi érdességének tanulmányozását 

pásztázó elektronmikroszkóp (Scanning Electron Microscope, röviden SEM) segítségével 

végeztük. A vizsgálatokba töltetenként 500 szemcsét vontunk be. Az eloszlásokat 

hisztogramon ábrázoltuk. 
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5.2.2. Kísérleti eredmények 

 

5.2.2.1. Nagypórusú töltetek fizikai vizsgálata 

 

A 3. táblázat a vizsgált állófázisok számos fizikai és fizikai-kémiai tulajdonságát 

tartalmazza. Bizonyos mérési adatokat a gyártótól kaptunk meg (pórustérfogat, felületi 

borítottság, széntartalom), melyekkel kiegészítettük méréseink eredményeit. 

 

 Aeris WP 

C18 

Aeris WP 

C4 

BEH300 

C18 

BEH300 

C4 

Részecskeméret (µm) 3,6 3,7 2,0 1,9 

Részecskeméret-eloszlás dp 90/10 1,11 1,09 1,44 1,46 

Pórustérfogat (cm
3
/g) 0,08 0,11 0,69

a
 0,59

a
 

Felületi borítottság (µmol/m
2
) 1,6

a
 3,5

a
 2,9

a
 2,6

a
 

Széntartalom (%C) 1,2
a
 0,6

a
 12,3

a
 7,8

a
 

Teljes szilanol aktivitás  

(αB/P pH7,6) 
0,45 0,32 0,25 0,44 

Aktivitás savas körülmények  

között (αB/P pH2,7) 
0,09 0,16 0,12 0,16 

Aktivitás TFA/ACN  

(αB/P TFA/ACN) 
0,07 0,14 0,12 0,16 

Lánchossz, ligandsűrűség,  

felület (kPB) 
3,05 0,97 5,43 0,66 

Hidrofób szelektivitás (αPB/BB) 1,72 1,5 1,7 1,38 

Hidrogénkötési kapacitás (αC/P) 1,90 1,19 1,24 4,50 

a
 A gyártótól származó adatok 

 

3. táblázat: A vizsgált állófázisok fizikai és fizikai-kémiai tulajdonságai 

 

A szemcseméret-eloszlás és a szemcsék felületének tanulmányozását pásztázó 

elektronmikroszkópos (SEM) felvételek felhasználásával végeztük. Az eredményeket 

grafikusan mutatja a 11. ábra és a 12. ábra. Az adatok alapján az Aeris WP szemcsék átlagos 

átmérője 3,6 - 3,7 µm (dp 90/10 = 1,09 – 1,11). A BEH300 töltet szemcséi jelentősen szélesebb 

eloszlást mutattak (dp 90/10 = 1,44 – 1,46), melyek átlagos átmérője 1,9 – 2,0 µm-nek adódott. 

Meg kell jegyeznünk azonban, hogy Gritti és társai szerint nem mutatható ki egyértelmű 

kapcsolat a szemcseméret-eloszlás és a kolonnák hatékonysága között [144]. 
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11. ábra: A teljesen porózus Waters BEH300 C4 és C18 (lila és zöld hisztogramok), valamint a 

héjszerkezetű Aeris WIDEPORE C4 és C18 (narancs és kék hisztogramok) töltetek szemcséinek 

méreteloszlása 

 

A 12. ábra mutatja, hogy a szemcsék felülete simább a BEH300, mint az Aeris 

WIDEPORE esetében. Gritti és Guiochon szerint a szemcsék felületének érdessége 

befolyásolja a folyadékkromatográfiás kolonnák hatékonyságát [145]. A felület simasága 

vagy érdessége erős hatást gyakorol a felületet borító filmrétegen keresztül történő 

anyagátadás kinetikájára. A folyamat annál gyorsabb, minél simább a felület. Az érdesebb 

felületű szemcsék esetében azonban nagyméretű stagnáló folyadékfázis alakulhat ki a 

felületen. Emellett azonban az érdes felületű szemcsékből kialakuló töltetágy egyenletesebb 

szerkezete csökkenti a mozgófázis sebessége közötti eltéréseket az áramlási csatornákban 

[76]. Az érdesség miatt nagy a súrlódás a szemcsék között, valamint a töltet és a kolonna fala 

között. Nagy nyomás hatására a töltetágy rendeződése során a szemcsék között ébredő 

nyíróerők hatására azok relatív mozgása csökken, a sima szemcsékkel ellentétben nehezen 

csúsznak el egymás mellett. 
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12. ábra: Pásztázó elektronmikroszkópos felvételek. Aeris WIDEPORE C18 (A), BEH300 C18 (B), 

valamint egy Aeris WIDEPORE szemcse keresztmetszeti felvétele (C). Az ábra (C) részében szereplő 

képet a gyártótól kaptuk 

 

5.2.2.2. Nagypórusú töltetek retenciós tulajdonságainak vizsgálata, hidrofób 

kölcsönhatások 

 

Egy C4-es felületi módosítással rendelkező állófázis kevésbé tartja vissza az egyes 

komponenseket, mint egy C18-as, mivel a hidrofób visszatartás egyenesen arányos a 

módosító alkillánc hosszával. Ez az állítás általában helytálló, amennyiben szénhidrogénekkel 

(például alkil-benzolokkal) dolgozunk, melyek visszatartásában kizárólag hidrofób 

kölcsönhatások játszanak szerepet. A pentil-benzol retenciós faktora izokratikus vizsgálati 

körülmények között (13. ábra utolsó csúcsa) az Aeris WP C4 és C18 kolonnák esetében 2,29 

és 7,09-nek, míg a BEH300 C4 és C18 oszlopok vizsgálata során 1,71 és 11,51-nek adódott a 

mérések alapján. Mindazonáltal fontos leszögezni, hogy tisztán hidrofób kölcsönhatáson 

alapuló elválasztás esetén a retenciót nem csupán az alkilláncok hidrofóbicitásának mértéke 

befolyásolja, hanem a részecskék morfológiája, az elválasztás szempontjából hasznos 
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állófázis felület, a ligandsűrűség, de még az utószilanizálás módja és eredményessége is 

fontos szereppel bírhat. 

 

 

13. ábra: Alkil-benzolok kromatogramja. Etil-benzol (1), propil-benzol (2), butil-benzol (3), pentil-

benzol (4). Mozgófázis: 50:50 (V/V) acetonitril:víz, F = 0,3 ml/perc, T = 40 °C, Vinj = 2 µl, 𝜆det = 254 

nm. A mérésekhez 150 mm hosszú és 2,1 mm belső átmérőjű oszlopokat használtunk  

 

A részecskék külső felületének aránya a belső felülethez viszonyítva elhanyagolható 

(héjszerkezet estén még fontos a tömör mag és a porózus héj térfogataránya is), a szemcsék 

belső felülete pedig növekszik a csökkenő pórusmérettel [146]. A héjszerkezetű töltetek 

hatékonysága növekszik a héjvastagság csökkenésével, aminek fontos következménye, hogy a 

mozgófázis erősségét csökkentenünk kell azért, hogy kompenzáljuk az elválasztás 

szempontjából hasznos felület csökkenését. Amennyiben a mozgófázis változatlan marad, a 

retenció csökkenni fog, ami a kis molekulatömegű komponensek felbontását is csökkentheti. 

Ennek megfelelően azt tapasztaltuk, hogy a héjszerkezetű Aeris WP C18 körülbelül 40%-kal 
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kevésbé tartotta vissza az egyes komponenseket, mint a teljesen porózus BEH300 C18. Ez az 

eredmény az elméleti várakozásoknak megfelel a héjszerkezetű szemcsék kisebb felülete 

miatt. Az Aeris WP C18 esetében a belső mag a szemcse teljes térfogatának körülbelül 66%-

át képviseli, mely az elválasztandó komponensek számára nem hozzáférhető (a 3,6 µm-es 

szemcseátmérőhöz 0,2 µm-es héjvastagság társul). Az előbbiekben tárgyalt morfológiai 

különbségek ellenére a C4 fázisok vizsgálatakor 25%-kal nagyobb retenció volt tapasztalható 

az Aeris WP esetében, mint a BEH300-on. 

E váratlan eredmény magyarázható a szemcsék tulajdonságai alapján (pl.: felület, 

módosító lánc hosszúsága, ligandsűrűség, utószilanizálás módja és hatékonysága).  

A 3. táblázatban foglaltaknak megfelelően a felületet, a módosító lánc hosszúságát és a 

ligandsűrűséget kísérletesen a pentil-benzol mérési eredményeivel jellemeztük a Tanaka teszt 

alapján [49]. A kPB mérését metanol:víz 65:35 (V/V) elegyével, míg a 13. ábra 

kromatogramjainak felvételét - az alkil-benzolok retenciójának növelése érdekében -  

50:50 (V/V) acetonitril:víz eleggyel végeztük. Az Aeris WP C18 fele akkora kPB-t ért el, mint 

a BEH300 C18, viszont az Aeris WP C4 1,5-szer nagyobbat, mint a BEH300 C4. Az Aeris 

WP C4 kisebb fajlagos térfogatát valószínűleg a nagyobb ligandsűrűség/felület arány 

ellensúlyozza, ami az alkil-benzolok Aeris WP C4-en történő körülbelül 25%-kal nagyobb 

retencióját eredményezi a BEH300 C4-hez képest. Az Aeris WP C18-on a fajlagos térfogat és 

a ligandsűrűség/felület arány is jelentősen kisebb, mint a BEH300 C18 esetében, ami a 

BEH300-hoz képest közel 40%-kal kisebb retencióban jelentkezik. 

Ha figyelembe vesszük a részecskék morfológiáját, az alkilláncok hidrofóbicitását, a 

ligandsűrűséget és a szorbensek felületét, akkor a retenciós tulajdonságok alapján a vizsgált 

négy kolonna következő sorrendjét állíthatjuk fel, amennyiben tisztán hidrofób 

kölcsönhatások játszanak szerepet az elválasztásban (kPB alapján):  

 

BEH300 C18 > Aeris WP C18 > Aeris WP C4 > BEH300 C4 

 

 

5.2.2.3. Nagypórusú töltetek retenciós tulajdonságainak vizsgálata, hidrofil 

kölcsönhatások, fehérjék retenciója 

 

A fehérjék visszatartásában bonyolult retenciós mechanizmusok játszanak szerepet: a 

hidrofób kölcsönhatás (a hidrofób aminosavak és a C4 vagy C18 láncok között), a 

hidrogénkötés és az ioncserés mechanizmusok (a hozzáférhető, ionizált állapotban lévő 
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szilanol csoportok és az ionizált állapotban lévő oldalláccal rendelkező aminosavak között) 

egyaránt fontosak lehetnek [93], [94]. Emellett a pórusok hozzáférhetősége is erősen 

befolyásolhatja az elválasztást. 

A kísérletekhez két különböző fehérjét választottunk ki. Az interferon α-2A-t (M = 19241 

Da, pI = 6) és a szénsavanhidráz II izoenzimet (M = 29115 Da, pI = 5,9). A molekulatömegük 

alapján (Minterferon α-2A ~19,2 kDa, Mszénsavanhidráz II ~29,1 kDa) a hidrodinamikai méretük nem 

különbözhet nagymértékben, így valószínűsíthetően a pórusokhoz is hasonló mértékben 

férnek hozzá. Az állófázissal történő ionos kölcsönhatásaik erőssége sem térhet el 

nagymértékben, hiszen mindkét tesztfehérje izoelektromos pontja pI ~ 6.  

Az eredményeket értelmezhetjük a retenciós idők (tr) és a látszólagos retenciós tényezők 

alapján (kapp) is. Utóbbi alkalmazásának előnye, hogy figyelembe veszi a töltetek 

morfológiája közötti különbségeket. A két modellfehérje a várakozásoknak megfelelően 

hasonlóan viselkedett a mérések során. A vizsgált kolonnákkal felvett kromatogramok  

(14. ábra és 15. ábra) alapján ugyanazok a következtetések vonhatóak le. A kapott retenciós 

sorrend kapp alapján mindkét esetben az alábbi:  

 

Aeris WP C4 > Aeris WP C18 > BEH300 C18 > BEH300 C4 

 

Az alkil-benzolok elválasztása során szerzett tapasztalatokkal ellentétben, a két BEH 

oszlop kisebb mértékben tartotta vissza a tesztfehérjéket, mint az Aeris WIDEPORE 

kolonnák. Feltételezhetően a retenció kialakulásában a hidrofób kölcsönhatások mellett a 

hidrogénkötések, valamint az ionos kölcsönhatások is szerepet játszottak.  

A kolonnák előbbi rangsorának alaposabb megértését segítik a fenol és benzil-amin 

felhasználásával végzett szilanol aktivitás, valamint a koffein és fenol felhasználásával 

kivitelezett hidrogénkötési kapacitás mérések [49]. A semleges (pH = 7,6) és savas 

körülmények (pH = 2,7) között, valamint a 0,1% TFA jelenlétében (pH = 1,8) kivitelezett 

szilanol aktivitás mérések eredményei a 3. táblázatban találhatóak. Az utóbbi kísérleti 

beállítás a leginkább releváns a fehérjék vizsgálatára nézve a mozgófázis acetonitril és  

0,1% TFA tartalma miatt. A szilanol aktivitást gyakran jellemzik a Tanaka protokoll alapján, 

de a korreláció az azt leíró paraméterek között kismértékű [147]. Nincs egyértelmű módszer a 

szilanol csoportok aktivitásának megítélésére, különösképpen nagy biomolekulák esetében. 
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14. ábra: Natív interferon α-2A retenciós sorrendje a különböző oszlopokon. Mozgófázis A: víz (0,1% 

TFA), mozgófázis B: acetonitril (0,1% TFA), gradiens program: 35 - 60% B 5 perc alatt (utána 2 perc 

egyensúlyállítás), F = 0,3 ml/perc, T = 60 °C, Vinj = 5 µl (teljes mintahurok módszer), 𝜆det = 210 nm. A 

mérésekhez 150 mm hosszú és 2,1 mm belső átmérőjű oszlopokat használtunk 

 

Amíg az Aeris WP C18 erősebben hidrofób karakterű, mint az Aeris WP C4  

(a 3. táblázatban szereplő kPB értékek alapján: kPB, Aeris WP C4 = 0,97, kPB, Aeris WP C18 = 3,05), 

addig az Aeris WP C4 esetében jelentősen nagyobb szilanol aktivitást tapasztaltunk (αB/P 

TFA/ACN értéke 0,14 az Aeris WP C4 és 0,07 az Aeris WP C18 esetében). Az Aeris WP C18 

csökkent szilanol aktivitása azzal magyarázható, hogy a módosító reagens oldalláncaként 

használt izobutil csoportok leárnyékolják az állófázis felületén szabadon maradt szilanol 

csoportokat [148]. Az Aeris WP C4-en nincs ilyen típusú árnyékolás, viszont a nagy 

ligandsűrűség okozta sztérikus gátlásnak köszönhetően még így is csak mérsékelt szilanol 

aktivitással rendelkezik (az Aeris WP C4 szilanol aktivitása még így is jelentősen nagyobb, 

mint az Aeris WP C18-é). 
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15. ábra: Szénsavanhidráz II retenciós sorrendje a különböző oszlopokon. Mozgófázis A: víz (0,1% 

TFA), mozgófázis B: acetonitril (0,1% TFA), gradiens program: 30 - 50% B 5,5 perc alatt (utána 2 

perc egyensúlyállítás), F = 0,3 ml/perc, T = 50 °C, Vinj = 5 µl (teljes mintahurok módszer),  

𝜆det = 210 nm. A mérésekhez 150 mm hosszú és 2,1 mm belső átmérőjű oszlopokat használtunk 

 

A 3. táblázatban található eredmények alapján a BEH300 C4 és a BEH300 C18 oszlopok 

szilanol aktivitása hasonló (αB/P TFA/ACN  = 0,16 és 0,12), viszont magasabb az Aeris WP 

oszlopok esetében tapasztalthoz képest (αB/P TFA/ACN  = 0,14 és 0,07). Ez nem várt eredmény, 

mert egyrészt a BEH töltetek a szilikagél töltetekhez képest 25%-kal kevesebb szilanol 

csoportot tartalmaznak, másrészt pedig a hibrid szemcsék felületén lévő szilanol csoportok 

saverőssége (pKa > 8) is feltételezhetően kisebb, mint szilikagélen. Emiatt az Aeris WP 

töltetekhez képest kisebb szilanol aktivitást várnánk a BEH állófázisok esetében. Ezt a 

töltetek közti szilanol aktivitásban jelentkező eltérést valószínűleg a felület alkilláncokkal 

való módosításának módszerében, az utószilanizálásban és annak hatékonyságában lévő 

különbségek okozzák. A gyártó szerint a BEH300 C18 hibrid töltetek felületét trifunkciós 

szilánokkal módosították, míg a BEH300 C4 felületének módosítására szabadalmaztatott 
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monofunkciós módosítási eljárást alkalmaztak. Az Aeris WP C18 izobutil láncot tartalmaz a 

módosító csoportok oldalán, az Aeris WP C4 pedig nagy ligandsűrűséggel/felület aránnyal 

rendelkezik a BEH300 C4-hez képest (3. táblázat). Ezen tulajdonságok együttesen járultak 

hozzá az 3. táblázatban olvasható szilanol aktivitás értékek kialakulásához. 

A fehérjék retenciója során a hidrofób és hidrofil kölcsönhatások (ionos kölcsönhatás és 

hidrogénkötés) együttes hatása jelentkezik. A kromatogramok alapján az Aeris WP C4-en 

nagyobb volt a tesztfehérjék retenciója, mint az Aeris WP C18-on. Valószínűsíthető ezen 

eredmények alapján, hogy az Aeris oszlopokon az erősebb hidrofil kölcsönhatások 

domináltak az elválasztás során a hidrofób kölcsönhatással szemben. Ez a jelleg még erősen 

savas körülmények között (0,1 % TFA, pH = 1,8) is érvényesült, amikor már a töltéssel 

rendelkező szilanol csoportok száma jelentősen kevesebb. 

A kolonnák hidrogénkötési kapacitását a koffein és a fenol közötti szelektivitáson 

keresztül vizsgáltuk (Tanaka teszt). Az eredmények alapján a kolonnák következő sorrendjét 

állítottuk fel:  

 

BEH300 C4 > Aeris WP C18 > BEH300 C18 ≈ Aeris WP C4. 

 

Mivel ez a sorrend jelentősen eltér az interferon α-2A és a szénsavanhidráz II esetében 

tapasztalttól, így megállapíthatjuk, hogy a hidrogénkötés alapján nem magyarázhatóak az 

egyes fehérjék vizsgált oszlopokon töténő visszatartása közti különbségek. 

A 14. ábra és a 15. ábra jól mutatja, hogy az egyes komponensek visszatartása nagyobb a 

BEH300 C18-on, mint a BEH300 C4-en (kapp,interferon α-2A  = 3,08 és 2,50; kapp,szénsavanhidráz II = 

4,55 és 3,69). A vizsgált oszlopok szilanol aktivitás mérése során felállított sorrendjének ez a 

kísérleti eredmény ellent mond. Valószínűsíthetően tehát nem a hidrofil kölcsönhatások 

határozzák meg elsődlegesen a fehérjék visszatartását a BEH300 tölteteken. Az uralkodó 

mechanizmus minden bizonnyal a hidrofóbicitáson alapul, ami pedig nő a módosító alkillánc 

hosszával. Ez összhangban van a megfigyeléseinkkel. Fontos kiemelni, hogy a BEH300 

töltetek szilanol aktivitása a mérések alapján azonban nagyobb, mint az Aeris kolonnáké. 

Ennek az lehet az oka, hogy a pórusok hozzáférhetősége valószínűleg különbözik a szilanol 

aktivitás mérésére használt kis molekulatömegű tesztkomponensek (fenol és benzil-amin), 

valamint a fehérjék (sztérikus gátlás) esetében a BEH300 állófázisokon. 

A Tanaka teszt nagy molekulatömegű anyagok esetében tapasztalt limitációi miatt, 

további kísérleteket végeztünk annak érdekében, hogy kimutassuk az ioncserés kölcsönhatás 

BEH300 C4-hez képest erősebb jelenlétét az Aeris WP C4 oszlopon. A BEH300 C4 és az 
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Aeris WP C4 oszlopokat NaCl-ot nem tartalmazó mozgófázissal és ioncserés körülmények 

között is teszteltük (0,5 M NaCl a mozgófázisban). Az Aeris WP C4 esetében a só 

hozzáadására a BSA, a mioglobin és a szénsavanhidráz II retenciója 8%, 2% valamint 6%-kal 

csökkent, mely igazolja az ioncserés mechanizmus jelenlétét. Ugyanezen fehérjék retenciója 

23%, 12% illetve 4%-kal nőtt meg a BEH300 C4 oszlopon 0,5 M NaCl hozzáadására. Ezt a 

retenciónövekedést (az ioncserés mechanizmussal nem összeegyeztethető változás) nagy 

valószínűséggel a fehérje konformáció NaCl hozzáadására történő megváltozása okozta. Ezek 

az eredmények megerősítik, hogy az Aeris WP állófázisok alkalmazása során az ioncserés 

kölcsönhatások nagyobb fontossággal bírnak, mint a BEH300 töltetek esetében. 

Annak ellenére, hogy az erős kölcsönhatások fontos szerepet játszanak a retenció 

kialakításában az Aeris WP oszlopokon, a csúcsalak és csúcsszélesség még ~30 kDa tömegű 

fehérjék (Wb < 0,1 perc) elválasztása során is elfogadható volt. Ez egy érdekes jelenség, 

hiszen a hidrogénkötés és az ionos kölcsönhatás kinetikailag lassú folyamatok, melyek 

általában növelik a csúcsszélességet [149]. A héjszerkezetű töltetek azonban a teljesen 

porózus állófázisokhoz képest jelentősen kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkeznek az 

anyagátadási folyamatok szempontjából [83],[150], különösen fehérjék vizsgálata esetében 

[84],[151]. Az Aeris WP szemcsék különleges szerkezete (0,2 µm-es héjvastagság; 3,6 µm-es 

szemcseméret) tehát valószínűsíthetően kompenzálja a lassú kinetikájú hidrogénkötés és ionos 

kölcsönhatás zónaszélesítő hatását. 

A vizsgált kolonnákon a fehérjék csúcsai hasonló szélességűek voltak és a retencióik is 

egy nagyságrendbe estek. A gyenge hidrofób és az erősebb poláris (hidrogénkötés és ionos 

kölcsönhatás) kölcsönhatásokra vonatkozó eredmények alapján fontos megállapításokat 

tehetünk elválasztásukra vonatkozólag. A különböző hidrofóbicitással rendelkező fehérjék 

elválasztását a BEH300 C18 és C4 oszlopokon célszerű kivitelezni a vizsgált kolonnák közül. 

Ez a megállapítás ellentmond az 3. táblázatban szereplő, a hidrofób szelektivitásra vonatkozó 

αPB/BB értékeknek. Jóllehet a C18-as módosítással rendelkező oszlopok esetében αPB/BB = 1,70 

és 1,72 igen közeli értékek, de valószínűleg a kis molekulatömegű komponensekkel végzett 

Tanaka teszt eredményei nem extrapolálhatóak a nagy molekulatömegű fehérjékre. Emellett, 

a különböző izoelektromos ponttal rendelkező fehérjék (ilyenek például a fehérjék 

töltésvariánsai) elválasztása során az Aeris WP C4 és C18 kolonnák várhatóan jobb 

teljesítményt fognak nyújtani, mint a BEH300 oszlopok. 
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16. ábra: A lizozim (A, B), és a BSA (C, D) retenciós ideje és a látszólagos retenciós tényezője a 

gradiens idő függvényében. Kromatográfiás beállítások: „A” eluens víz (0,1% TFA), „B” eluens 

acetonitril (0,1% TFA); gradiens program: 30 - 65% B 5, 10, 15 perc alatt (ezt követően 2 perc 

egyensúlyállítás); áramlási sebesség: 0,35 ml/perc; oszlophőmérséklet: 60°C; adagolt térfogat: 2 µl; 

detektálási hullámhossz: 210 nm; 150 mm hosszú és 2,1 mm belső átmérőjű oszlopok 

 

Ezeket a megállapításokat citokróm c (M ~12,4 kDa, pI ~10,6), lizozim (M ~14,7 kDa,  

pI ~10,7), BSA (M ~66,4 kDa, pI ~4,7), mioglobin (M ~14 kDa, pI ~7,4), ovalbumin  

(M ~44,2 kDa, pI ~ 4,7) és filgrasztim (M ~18,8 kDa, pI ~5,6) vizsgálatán keresztül is 

megerősítettük. A tesztekhez általános gradiens módszereket alkalmaztunk (30%-ról 65% 

acetonitril, 0,35 ml/perc áramlási sebesség alkalmazásával, 60°C-on). A mérések során három 

különböző gradiens időt alkalmaztunk (5, 10 és 15 perc), hogy annak elválasztásra gyakorolt 

hatását megismerjük. A 16. ábra reprezentatív példaként a lizozim és a BSA retenciós 

idejének és a látszólagos retenciós tényezőjének értékeit mutatja a gradiens idő függvényében. 

A kapp hat vizsgált fehérje esetében felvett értéke alapján a négy vizsgált 

folyadékkromatográfiás állófázis sorrendje az alábbi:  
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Aeris WP C18 ≈ Aeris WP C4 > BEH300 C18 > BEH300 C4. 

 

Fontos megjegyezni, hogy ez a sorrend nagymértékben hasonlít az interferon α-2A és a 

szénsavanhidráz II tesztjei során felállítottakhoz. 

Másrészről viszont a négy kolonnán kapott retenciós időket vizsgálva az eredmények 

között nagyobb különbségek voltak (16. ábra). Ebben az esetben ugyanis az egyes töltetek 

morfológiája közötti különbségeket nem vettük számításba (például: az Aeris WP szemcsék 

esetében a szilárd mag nem hozzáférhető az elválasztandó komponensek számára). A mérési 

eredmények alapján a következő rangsor adódott a mioglobin, filgrasztim és ovalbumin 

fehérjék esetében: BEH300 C18 > Aeris WP C18 ≈ Aeris WP C4 > BEH300 C4. Ezzel 

szemben a citokróm c, a lizozim és a BSA adatai alapján az Aeris WP C18, az Aeris WP C4 

és a BEH300 C4 közötti különbségek kevésbé voltak egyértelműek. Ennek oka a citokróm c 

és a lizozim esetében a magas izoelektromos pontjuk lehet (pIcitokróm c ~10,6, pIlizozim ~10,7). A 

BSA retenciója pedig nagyobb volt az Aeris WP C18-on, mint a BEH300 C18-on. Ez 

valószínűsíthetően egyrészt az elválasztás körülményei között a BSA felületén lévő 

nagyszámú pozitív töltésnek (> 100), másrészt pedig annak köszönhető, hogy az Aeris WP 

C18 kolonnán az elválasztások során az ionos mechanizmusok is fontos szerepet játszanak a 

retenció kialakításában. 

Végezetül a többi modellfehérjénél jelentősen kisebb molekulatömegű és kevesebb 

ionizálható csoportot tartalmazó inzulinnal is végeztünk kísérleteket (M ~5,8 kDa, pI = 7,0) 

izokratikus körülmények között. 0,4 és 10,8 közötti volt a retenciós faktor értéke a vizsgált 

kolonnákon 29-33% acetonitril tartalmú mozgófázisok felhasználásával. A mérések során az 

„A” eluens víz (0,1% TFA), míg a „B” eluens acetonitril (0,1% TFA) volt. A B komponens 

részarányát a mozgófázisban 29, 31, illetve 33%-ra állítottuk be. 0,3 ml/ perc áramlási 

sebességet alkalmaztunk 50°C-os kolonnatér hőmérséklet mellett. A mintaoldatokból 2 µl-t 

injektáltunk. A detektálást 280 nm-en végeztük. 
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17. ábra: Inzulin log (k) értékei a mozgófázis acetonitril (ACN) tartalmának függvényében. 

Kromatográfiás beállítások: „A” eluens víz (0,1% TFA), „B” eluens acetonitril (0,1% TFA);  

B részaránya a mozgófázisban: 29%, 31%, 33%; áramlási sebesség: 0,3 ml/perc; oszlophőmérséklet: 

50°C; adagolt térfogat: 2 µl; detektálási hullámhossz: 280 nm; 150 mm hosszú és 2,1 mm belső 

átmérőjű oszlopok 

 

A BEH300 C18 oszlopon tapasztaltuk a legnagyobb visszatartást (17. ábra): A k értékek 

2 – 3-szor nagyobbak voltak, mint a többi kolonna esetében. Az 1-nél nagyobb retenciós 

tényezők (29 és 31% acetonitril) tartományában az Aeris WP C18-on nagyobb volt az inzulin 

visszatartása, mint az Aeris WP C4-en vagy a BEH300 C4-en. Mindazonáltal az utóbbi három 

oszlop retenciós tényezői hasonlóak voltak. Ez a retenciós viselkedés összefügg az inzulin 

fizikai-kémiai tulajdonságaival. Az elválasztás körülményei között az inzulinban lévő 

kisszámú ionizálható aminosav oldallánc miatt a retenció mechanizmusában inkább a 

hidrofób kölcsönhatások domináltak. Hasonló következtetések vonhatóak le, mint az alkil-

benzolokkal végzett tesztek esetében (5.2.2.2. fejezet). Mivel a BEH300 tölteteken a 

visszatartás döntően a hidrofóbicitáson alapul, az inzulin általában ezeken az oszlopokon 

nagyobb visszatartással rendelkezett. Az ionos kölcsönhatások kis súlya miatt az inzulin 

esetében az Aeris WP oszlopokon elért k értékek kisebbek voltak. 
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5.2.2.4. Nagypórusú állófázisok terhelhetőségének vizsgálata 

 

A kolonnák terhelhetőségének általános megközelítése a 3.4. fejezetben olvasható. A 

korábbiak alapján az Aeris WP esetében az ioncserés retenciós mechanizmus erősebb 

jelenléte ellensúlyozhatja a teljesen porózus BEH300 kolonnákhoz viszonyított kisebb várható 

terhelhetőségét. Ebben a vonatkozűsban a szorbensek pórusátmérő eloszlása közötti 

különbség is fontos lehet ebben a vonatkozásban. 

A teljesen porózus BEH300 és a héjszerkezetű Aeris WP állófázisok terhelhetőségének 

vizsgálatát gradiens módszerrel végeztük. Az alkalmazott három modellfehérje (inzulin, 

mioglobin és szénsavanhidráz II) különböző koncentrációjú (2000, 1000, 200, 100, 20, 10, 5 

és 2 µg/ml) mintáiból 2 µl-t adagoltunk a kromatográfiás mérőrendszerbe. A kolonnák 

megegyező dimenziói miatt a csúcsszélesség és tailing faktorok, valamint azok százalékos 

növekedése közvetlenül összehasonlítható volt. 

A 18. ábra mutatja az inzulin esetében a csúcsszélesség és a tailing faktor abszolút és 

relatív értékének alakulását a kolonna terhelésének függvényében. Amikor kevesebb, mint 

200 ng inzulint adagoltunk, az Aeris WP C4 és C18, valamint a BEH300 C18 oszlopok igen 

hasonló csúcsszélességeket produkáltak (W1/2 ~ 0,020 – 0,022 perc). A BEH300 C4 esetében 

kapott eredmények ettől elmaradtak (W1/2 ~ 0,024 perc). 200 ng-nál nagyobb inzulinterhelés 

alkalmazásakor túlterhelés következett be mind a négy kolonnán, de még ekkor is hasonló 

csúcsszélességeket kaptunk. A kísérleteink során a csúcsszélesség és a tailing faktor 10%-os 

emelkedésekor ítéltük jelentősnek a kolonnák túlterhelését. 

Az Aeris WP C4 és C18, valamint a BEH300 C18 ezt a 10% határértéket körülbelül 300 

ng, míg a BEH300 C4 hozzávetőlegesen 600 ng inzulin adagolásakor érte el. A különbséget 

valószínűleg az okozza, hogy a BEH300 C4-nél a kezdetben is nagyobb csúcsszélesség volt 

tapasztalható. Mindegyik kolonna szimmetrikus csúcsokat produkált a 100 ng-nál kisebb 

terhelés tartományában (USP tailing 1,0 - 1,1). Az Aeris WP kolonnák tesztelésekor a 

csúcsszimmetria változása (USP tailing) meghaladta a 10%-ot 200 ng-nál több inzulin 

adagolásakor. A BEH300 C18 és C4 vizsgálatakor ezt a határértéket 300 ng, illetve 400 ng 

inzulin adagolásakor értük el (18. ábra). 
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18. ábra: A csúcsszélesség (A, B) és a tailing faktor (C, D) abszolút és relatív értékének alakulása a 

kolonna inzulin terhelésének függvényében. Az alkalmazott kromatográfiás módszer: „A” eluens víz 

(0,1% TFA), „B” eluens acetonitril (0,1% TFA); gradiens program: 30 - 50% B 5,5 perc alatt (azt 

követően 2 perc egyensúlyállítás); áramlási sebesség: 0,35 ml/perc; oszlophőmérséklet: 50°C; adagolt 

térfogat: 2 µl; detektálási hullámhossz: 210 nm; 150 mm hosszú és 2,1 mm belső átmérőjű oszlopok 

 

Az Aeris WP C18 jelenősen kisebb csúcsszélesség értékeket ért el a többi kolonnához 

képest az oszlopterhelés mioglobinnal történő vizsgálata során (19. ábra). A normál működési 

tartományban (nem túlterhelt állapot) ez az oszlop 0,025 – 0,026 perc félértékszélességű, míg 

az Aeris WP C4 és a BEH300 kolonnák 0,030 – 0,033 perc félértékszélességű csúcsokat 

produkáltak. A csúcsszélesség növekedése a 10%-os határt 200 – 300 ng, valamint  

600 – 700 ng mioglobin adagolásakor érte el az Aeris WP, illetve a BEH300 kolonnák 

tesztelésekor. A csúcsok szimmetrikusak (USP tailing 1,1 – 1,2) voltak a vizsgált oszlopokon 

a normál működési tartományban. A csúcsszimmetria 10%-os változása 200 – 300 ng 

mioglobin adagolásakor következett be az Aeris WP oszlopok esetében. Ugyanekkora 

változás eléréséhez 1400 ng mioglobin adagolására volt szükség a BEH300 oszlopok 

vizsgálata során (19. ábra). 
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19. ábra: A csúcsszélesség (A, B) és a tailing faktor (C, D) abszolút és relatív értékének alakulása a 

kolonna mioglobin terhelésének függvényében. Az alkalmazott kromatográfiás módszer: „A” eluens 

víz (0,1% TFA), „B” eluens acetonitril (0,1% TFA); gradiens program: 30 - 50% B 5,5 perc alatt (azt 

követően 2 perc egyensúlyállítás); áramlási sebesség: 0,35 ml/perc; oszlophőmérséklet: 50°C; adagolt 

térfogat: 2 µl; detektálási hullámhossz: 210 nm; 150 mm hosszú és 2,1 mm belső átmérőjű oszlopok 

 

Az oszlopok terhelhetőségének vizsgálatára használt legnagyobb fehérje a 

szénsavanhidráz II volt (M ~29,1 kDa). A normál működési tartományban (nem túlterhelt 

állapot) az Aeris WP oszlopok 0,036 – 0,038 perc félértékszélességű, míg a BEH300 

kolonnák 0,040 – 0,042 perc félértékszélességű csúcsokat produkáltak. A korábbi 

eredményekkel összhangban a héjszerkezetű Aeris WP oszlopok kedvező kinetikai 

tulajdonságai a nagyméretű fehérjék esetében érvényesültek a leginkább [12]. E nagyobb 

méretű tesztfehérjéből az oszlop teljesítményének jelentős romlása nélkül adagolható 

anyagmennyiség jelentősen nagyobb volt az előzőekhez képest. A csúcsszélesség változása a 

10%-os határt 1,5 – 2 µg, illetve 4 – 5 µg szénsavanhidráz II adagolásakor érte el az Aeris 

WP, illetve a BEH300 kolonnák tesztelése során. Szignifikáns különbség adódott a két Aeris 

WP oszlop között a csúcsszimmetriát tekintve. Az Aeris WP C18 700 ng szénsavanhidráz II 

adagolásakor érte el a 10%-os küszöbértéket, ugyanehhez az Aeris WP C4 esetében 2,5 µg 
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szénsavanhidráz II-re volt szükség. A két BEH300 oszlop 5 – 6 µg szénsavanhidráz II 

adagolását követően érte el a 10%-os limitet (20. ábra). 

 

 

20. ábra: A csúcsszélesség (A, B) és a tailing faktor (C, D) abszolút és relatív értékének alakulása a 

kolonna szénsavanhidráz II terhelésének függvényében. Az alkalmazott kromatográfiás módszer: „A” 

eluens víz (0,1% TFA), „B” eluens acetonitril (0,1% TFA); gradiens program: 30 - 50% B 5,5 perc 

alatt (azt követően 2 perc egyensúlyállítás); áramlási sebesség: 0,35 ml/perc; oszlophőmérséklet: 

50°C; adagolt térfogat: 2 µl; detektálási hullámhossz: 210 nm; 150 mm hosszú és 2,1 mm belső 

átmérőjű oszlopok 

 

A nyomás hatással lehet a pórusok hozzáférhetőségére fehérjék elválasztása során, így azt 

fontos számításba venni a kolonnák terhelhetőségének tárgyalásakor. Különösen nagy 

jelentősége lehet e jelenségnek a BEH300 oszlopok esetén, ahol az elválasztások során nagy 

nyomásesés generálódik. 

Figyelembe véve a különböző modellfehérjék adagolásakor a csúcsszélesség és 

csúcsszimmetria abszolút és relatív értékének változását (18. ábra - 20. ábra), 

megállapíthatjuk, hogy 2–4–szer nagyobb mennyiségű fehérje adagolható a BEH300 

oszlopokra az Aeris WP kolonnákhoz képest a csúcsszélesség vagy a csúcsszimmetria 10%-os 

változásának elérése nélkül. Ez a várakozásoknak megfelelő eredmény, ha figyelembe 
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vesszük azt, hogy az Aeris WP szemcsék porózus héjának térfogataránya a teljes szemcse 

térfogatához viszonyítva 34%. Fontos megjegyezni, hogy ezek az eredmények függnek a 

tesztekhez alkalmazott fehérje típusától, annak hidrofóbicitásától, konformációs állapotától, 

valamint a töltésheterogenitásától. 

Az Aeris WP oszlopok kisebb terhelhetőségét ellensúlyozhatjuk nagy érzékenységű 

detektálási technikák (fluoreszcens detektor az UV detektor helyett) alkalmazásával. Emellett 

a normál működési tartományban az Aeris WP oszlopok kisebb csúcsszélességet produkáltak 

a BEH300 oszlopoknál. 

 

5.2.2.5. Aeris WIDEPORE és BEH300 állófázisok összehasonlítása gyakorlati 

alkalmazásuk során 

 

A 150 mm hosszú és 2,1 mm belső átmérőjű Aeris WIDEPORE XB-C18 és C4, BEH300 

C18 és C4 oszlopokat az interferon α-2A gyors gradiens módszerrel való elválasztásán 

keresztül is összehasonlítottuk. Az elválasztás optimalizálása során szisztematikusan 

változtattuk a gradiens időt és a gradiens meredekségét, az elválasztás hőmérsékletét, 

valamint az áramlási sebességet. Egy 5 perces gradiens alkalmazásával mind a négy vizsgált 

oszlopon sikeresen választottuk el az interferon α-2A különböző formáit (natív, oxidált, 

redukált). Az Aeris WP C18 és a BEH300 C18 kolonnákkal történő elválasztások 

kromatogramjait mutatja a 21. ábra. Az alkalmazott körülmények között (5 perc gradiens idő, 

5% B/perc meredekség, 0,3 ml/perc áramlási sebesség, 60 °C kolonnatér hőmérséklet) az 

Aeris WP C18 produkálta a legmagasabb csúcskapacitást (nc = 134). A BEH300 C18 és az 

Aeris WP C4 hasonló hatékonyságúnak bizonyultak (nc = 120), míg a BEH300 C4 nc = 116-ot 

ért el. Amennyiben azonos szelektivitásúnak vesszük az Aeris WP C18 és a BEH300 C4 

oszlopokat, úgy a csúcskapacitásaikban tapasztalt különbség a felbontásban az Aeris WP C18 

javára körülbelül 13%-os javulásnak felel meg a BEH300 C4-hez képest. 

A vizsgált oszlopok a felületi kémiájukban meglévő különbségek ellenére igen hasonló 

szelektivitást mutattak az interferon α-2A és rokon fehérjék elválasztása során (22. ábra). Az 

oxidált forma-1 és az oxidált forma-2 közötti szelektivitás (22. ábra, α1) értéke 1,32 és 1,34 

között változott, ami mindössze 3,8%-os különbségnek felel meg (azonos csúcsszélességet 

feltételezve). Egy csúcspár kivételével (22. ábra, α5, szennyező-2 és a redukált forma-1;  

21. ábra 5. és 6. csúcs) az oszlopok szelektivitása közötti különbség gyakorlati szempontból 

elhanyagolható volt. α5 értéke 1,16 és 1,20 között változott. Meg kell jegyeznünk azonban, 

hogy az eltérő visszatartás következtében a vizsgált kolonnákon kapott retenciós idők 
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különböztek. A felület kémiai módosítása (C4 vagy C18) az interferon α-2A esetében hatással 

volt a retencióra, viszont a szelektivitást nem befolyásolta.  

 

 

21. ábra: Interferon α-2A különböző formáinak elválasztása. Csúcsok: oxidált forma-1 (1), oxidált 

forma-2 (2), szennyező-1 (3), natív interferon α-2A (4), szennyező-2 (5), redukált forma-1 (6), 

redukált forma-2 (7). Az alkalmazott kromatográfiás módszer: „A” eluens víz (0,1% TFA), „B” eluens 

acetonitril (0,1% TFA); gradiens program: 35 - 60% B 5 perc alatt (azt követően 2 perc 

egyensúlyállítás); áramlási sebesség: 0,3 ml/perc; oszlophőmérséklet: 60°C; adagolt térfogat: 5 µl; 

detektálási hullámhossz: 210 nm; 150 mm hosszú és 2,1 mm belső átmérőjű oszlopok: (A) Aeris 

WIDEPORE XB-C18 (150 mm x 2,1 mm, 3,6 µm, 300 Å, ρ = 0,87), (B) BEH300 C18 (150 mm x  

2,1 mm, 1,7 µm, 300 Å) 

 

Az interferon α-2A 165 aminosavból áll és térbeli szerkezetének kialakításában két 

intramolekuláris diszulfidhíd is részt vesz. Redukció során ezek a diszulfidkötések 

felbomlanak és ennek következtében a fehérje eredeti szerkezete is jelentősen megváltozik, a 

hidrofób belső részek hozzáférhetővé válnak. Az oxidáció és a deamidáció során nem történt 

ilyen mértékű szerkezeti változás interferon α-2A esetében. A 5.2.2.3. fejezet eredményeivel 

összhangban a BEH300 C18 és C4 az Aeris oszlopokhoz képest nagyobb szelektivitást 

mutatott a szennyező-2 és a redukált forma-1 (α5) elválasztása során (α5 és α2 látszólagos 

értékek, mert külön kromatogramon szereplő csúcsok adatai alapján lettek meghatározva). 

Ennek oka, hogy a BEH oszlopok esetében a hidrofób mechanizmus dominál az elválasztás 

során, míg az erősebb kölcsönhatások az Aeris oszlopokra jellemzőek. 
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22. ábra: Interferon α-2A és rokon fehérjék közötti szelektivitás. Az oxidált forma-1 és az oxidált 

forma-2 (α1), az oxidált forma-2 és a szennyező-1 (α2), a szennyező-1 és a natív interferon α-2A (α3), a 

natív interferon α-2A és a szennyező-2 (α4), a szennyező-2 és a redukált forma-1  

(α5), a redukált forma-1 és a redukált forma-2 (α6) közötti szelektivitás (α2 és α5 látszólagos értékek) 

 

 

Összességében megállapíthatjuk, hogy az Aeris WP és BEH300 állófázisok igen hasonló 

szelektivitást mutattak az interferon α-2A és rokon fehérjék elválasztása során. A legnagyobb 

átlagos felbontást az Aeris WP C18 produkálta. Ez az oszlop érte el a legnagyobb 

csúcskapacitást is a gradiens mérések során. A felület kémiai módosítása hatással volt a 

retencióra, de nem befolyásolta jelentősen a szelektivitást, így ebben az összehasonlításban a 

vizsgált kolonnák között a hatékonyság döntött és nem a szelektivitás. A natív és redukált 

formák elválasztása a hidrofóbicitásuk közti különbségen alapszik, ezért a BEH300 

állófázisokon jobb szelektivitás és felbontás várható ilyen esetben. 
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5.3. Korszerű, héjszerkezetű és teljesen porózus töltettel rendelkező állófázisok 

alkalmazása peptidtérkép-módszer esetében 

 

5.3.1. Mintaelőkészítés 

 

Az elválasztásokhoz szükséges mintákat modellfehérjék tripszinnel való emésztésével 

állítottuk elő (37°C, TRIS puffer). Az Ascentis Express Peptide ES-C18 és a Waters Acquity 

CSH (Phenyl-Hexyl; C18) kolonnák teszteléséhez modellpolipeptid-elegy emésztményét 

használtuk, melyek különböző sarzsait statisztikai eszközökkel is összehasonlítottuk. A 

Waters CSH Phenyl-Hexyl oszlop vizsgálatához egy közepes méretű fehérje (M ~20 kDa) 

tripszines emésztményét alkalmaztuk. 

A minták előkészítésében, a mérések kivitelezésében és kiértékelésében dr. Fekete 

Szabolcs volt segítségemre. 

 

5.3.2. Kromatográfiás körülmények optimalizálása, adatfeldolgozás 

 

A megfelelő összetételű mozgófázist gradiens minőségű acetonitril, nagytisztaságú víz és 

TFA megfelelő arányú elegyítésével állítottuk elő. A gázmentesítést a felhasználást 

megelőzően ultrahangos fürdő segítségével végeztük (5 perc). Az „A" eluens víz és TFA 

100:0,1 (V/V) arányú elegye, míg a B eluens acetonitril, víz és TFA 90:10:0,1 (V/V) arányú 

elegye volt. Az elválasztások optimalizálását DryLab programmal végeztük „gradiens idő - 

hőmérséklet” modell segítségével. A 30 és 60 °C-on, 10 és 30 perc gradiens idő 

alkalmazásával kivitelezett négy alapkísérlet eredményeinek (retenciós idő, csúcsterület) 

felhasználásával szoftveresen modelleztük az elválasztás optimális hőmérsékletét és gradiens 

idejét az egyes paraméterek kölcsönhatásainak figyelembevételével [159]. Ennek 

köszönhetően kisszámú mérés felhasználásával kaphattuk meg a legjobb szelektivitást és 

felbontást eredményező elválasztás kromatográfiás beállításait. A szoftveres optimalizálás 

kulcsa a különböző mérési beállítások mellett felvett kromatogramokon a csúcsok azonosítása 

(peak tracking). Ez az alkalmazott peptidelegy esetében a csúcsok extrém nagy száma miatt 

nem volt kivitelezhető minden csúcs bevonásával. Az optimalizálást a 10 legintenzívebb 

peptid csúcs mérési eredményeinek felhasználásával végeztük el. 

A továbbiakban célunk annak vizsgálata volt, hogy hatványfüggvény transzformációk 

alkalmazásával javítható-e a számos egymástól rosszul elváló csúcsot tartalmazó 

kromatogramok összehasonlíthatósága [160]. Modellként az optimalizált peptidtérkép-
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módszerek alkalmazásával nyert kromatogramokat használtuk. Az Empower Pro szoftverből 

ASCII formátumban kinyert kromatogramokat az Origin Pro 8 programmal dolgoztuk fel.  

A nyersadatok minden egyes mérési pontjához egy konstans értéket adtunk hozzá. Így az 

intenzitás tengely mentén úgy toltuk el a kromatogramot, hogy a kapott új adatsor ne 

tartalmazzon negatív értékeket, de a mérési pontok közötti különbségek megmaradjanak. Ezt 

követően a hatványfüggvény transzformációt a 27. összefüggés alapján végeztük el (Gauss-

eloszlás). 

 

𝑓(𝑥)𝑛 = (𝑎𝑒
−(𝑥−𝑏)2

2𝑐2 )

𝑛

 27 

 

A 27. egyenlet azt az ideális szituációt feltételezi, hogy a kromatográfiás csúcsok Gauss-

eloszlással leírhatóak. Az f(x)
n
 a hatványfüggvény jelölése, „a” jelöli a csúcsmagasságot, „b” 

a kromatográfiás csúcs maximumának helyét, „c” pedig a kromatográfiás csúcs szélességére 

jellemző szórás. Az adatok feldolgozása során a hatvány értéke n = 1, 2, 4, 8 volt. 

Továbbiakban 19 legnagyobb intenzitású csúcs területét és magasságát használtuk a 

továbbiakban (a legnagyobb csúcsra normálva). Több csúcs kiértékelését az Origin Pro 8 

korlátai nem tették lehetővé.  

Az adatokat ezután a STATISTICA szoftverbe importáltuk. Két különböző sarzsból 

származó minta ismételt mérésének eredményeit (1-3; 4-6) használtuk (mintánként 3 

párhuzamos emésztés). A kapott adatokat egymás függvényében ábrázoltuk, majd azokra 

egyenest illesztettünk. Az illeszkedés jóságát jellemző r
2

 mellett a 95%-os konfidencia 

szinthez tartozó konfidencia-intervallumot is kiszámoltuk a szoftver segítségével. 

Amennyiben hasonlóak a minták a pontoknak egy egyenesre kellene esniük. 

 

5.3.3. Kísérleti eredmények 

 

Az elválasztást befolyásoló főbb paraméterek (T, t) optimalizálását az 5.3.2. pontban leírt 

módon végeztük el. Az alapfutások adatait felhasználva, a DryLab program segítségével 

megkaptuk az optimális elválasztás elérése érdekében az egyes kolonnák esetében 

alkalmazandó kromatográfiás beállításokat (23. ábra - 25. ábra). 
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perc A% B% 

0 100 0 

20 88 12 

24 70 30 

24 100 0 

28 100 0 
 

Áramlási sebesség:                0,75 ml/perc 

Injetált térfogat:                      10 µl 

Detektálás hullámhossza:      280 nm 

Kolonnatér hőmérséklete:      30 °C 

 

23. ábra: Az Ascentis Express Peptide ES-C18 oszlop esetében kapott optimális kromatográfiás 

beállítások 

 

 

 

perc A% B% 

0 100 0 

20 96 4 

30 90 10 

35 70 30 

35 100 0 

39 100 0 
 

Áramlási sebesség:                0,75 ml/perc 

Injetált térfogat:                      10 µl 

Detektálás hullámhossza:      280 nm 

Kolonnatér hőmérséklete:      30 °C 

 

24. ábra: A Waters Acquity CSH C18 kolonna esetében kapott optimális kromatográfiás beállítások 

 

 

 

perc A% B% 

0 100 0 

7 30 70 

15 30 70 

15 100 0 

19 100 0 
 

Áramlási sebesség:                0,85 ml/perc 

Injetált térfogat:                      10 µl 

Detektálás hullámhossza:      280 nm 

Kolonnatér hőmérséklete:      60 °C 

 

25. ábra: A Waters Acquity CSH Phenyl-Hexyl kolonna esetében kapott optimális kromatográfiás 

beállítások 
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Az Ascentis Express Peptide ES-C18 (100 mm x 3 mm, 2,7 µm, 160 Å, ρ = 0,63) 

héjszerkezetű szemcséket tartalmazó kolonna felhasználásával a vizsgált peptidek  

(0,7 – 2 kDa tömegű peptid fragmensek) hatékony elválasztása érhető el (26. ábra), melyet a 

gradiens program első 24 perce alatt eluálódó csúcsok esetében számolt csúcskapacitás érték 

(a kromatográfiás csúcsok félértékszélessége alapján számolva) is jelez (nc = 176). Az 

optimalizált kromatográfiás paramétereket a 23. ábra tartalmazza. Az igen hatékony 

elválasztás ellenére mindazonáltal számos kritikus csúcspár maradt, melyek esetében a 

csúcsokat nem sikerült kellő felbontással elválasztani, ilyenkor esetekben a csúcsterületek 

meghatározása pontatlan. A hatványfüggvények alkalmazása következtében azonban a 

kromatogramok jelentős egyszerűsödése folytán az integrálás már könnyebben kivitelezhető , 

az egyes kromatogramok összehasonlításához pontosabb adatok nyerhetőek. Az Ascentis 

Express Peptide ES-C18 kolonna esetében a másod-, negyed-, valamint nyolcadfokú 

hatványfüggvények alkalmazásával nyert kromatogramokat a 26. ábra tartalmazza. 

 

 

26. ábra: Peptidek elválasztása az Ascentis Express Peptide ES-C18 oszlopon. Az ábra (A) része a 

kapott eredeti kromatogramot mutatja az adatok transzformációja nélkül. Az adatok 2., 4. és 8. 

hatványát ábrázolva kapott kromatogramokat mutatja az ábra (B), (C) és (D) része  
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Az 1,7 µm alatti átlagos szemcseátmérőjű teljesen porózus töltettel rendelkező Waters 

Acquity CSH C18 (100 mm x 3 mm, 130 Å, 1,7 µm) kromatográfiás oszlop nagy 

hatékonyságának és szelektivitásnak köszönhetően a 130 Å-ös átlagos pórusmérete ellenére is 

igen hasznos eszköz lehet a peptidek elválasztásában. Fontos megjegyezni, hogy ez az 

állófázis jelentősen kisebb mértékben tartotta vissza az egyes komponenseket, mint az 

Ascentis Express Peptide ES-C18. A félértékszélesség alapján számolt csúcskapacitás érték 

ebben az esetben 30 perces gradiens idő alatt nc = 160 volt. Az optimalizált kromatográfiás 

paraméterek (24. ábra) alkalmazásával kapott, valamint a másod, negyed és nyolcad fokú 

hatványfüggvényekkel való transzformációt követően nyert kromatogramokat mutat a 27. 

ábra. A kiemelt ábrarészleteken a hatványfüggvényekkel való transzformáció felbontásra 

gyakorolt jótékony hatása figyelhető meg. A 2-es és 3-as csúcsok közötti felbontás Rs = 0,96-

ról Rs = 2,06-ra, míg a 3-as és 4-es csúcsok között Rs = 1,79-ről Rs = 3,95-ra változott, 

amennyiben az alapadatokat a nyolcad fokú hatványfüggvénnyel transzformáltuk. 

 

27. ábra: Peptidek elválasztása a Waters Acquity CSH C18 oszlopon. Az ábra (A) része a kapott 

eredeti kromatogramot mutatja az adatok transzformációja nélkül. Az adatok 2., 4. és 8. hatványát 

ábrázolva kapott kromatogramokat mutatja az ábra (B), (C) és (D) része  

 

A peptidek elválasztásához legelterjedtebben a C18, valamint a C4 felületi módosítással 

rendelkező állófázisokat használják. Kísérleteink során a Waters Acquity CSH Phenyl-Hexyl 
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(100 mm x 3 mm, 130 Å, 1,7 µm) állófázis, mint alternatív felületi kémiával rendelkező 

állófázis peptidtérkép-módszerek során való alkalmazhatóságát is teszteltük. Az elválasztást 

befolyásoló kromatográfiás paraméterek optimalizálását ebben az esetben is elvégeztük, 

melynek eredményét a 25. ábra mutatja. Ez az oszlop is bizonyította alkalmazhatóságát 

peptidek elválasztása során, amit jól jelez a 28. ábra. Az elért csúcskapacitás a kromatogram 

első 8 percében eluálódó csúcsokra számolva nc = 151. Az előző két kolonnához hasonlóan 

ebben az esetben is számos kritikus csúcspár maradt az elválasztást követően. A 

hatványfüggvényekkel való transzformáció így ismét jó eszköz a felbontás javítására és így az 

integrálás pontosabb elvégzésének elősegítésére. 

 

28. ábra: Peptidek elválasztása a Waters Acquity CSH Phenyl-Hexyl oszlopon. Az ábra (A) része a 

kapott eredeti kromatogramot mutatja az adatok transzformációja nélkül. Az adatok 2., 4. és 8. 

hatványát ábrázolva kapott kromatogramokat mutatja az ábra (B), (C) és (D) része  

 

A peptidtérkép-módszert gyakran használják fehérjék elsődleges szerkezetének 

összehasonlítására, melynek során az emésztést követően kapott egyes fragmensek retenciós 

ideje és azok csúcsainak egymáshoz viszonyított aránya is nagy fontossággal bír. Célunk egy 

olyan egyszerű grafikus reprezentáció kialakítása volt, melyet segítségül hívhatunk az egyes 

kromatogramok és ezzel különböző készítmények hasonlóságának megítélésében.  

 



83 

 

 

29. ábra: Az Ascentis Express Peptide ES-C18 (100 mm x 3 mm, 2,7 µm, 160 Å, ρ = 0,63) kolonnával 

kapott eredeti, valamint a másod és negyedfokú hatványfüggvényekkel transzformált peptidtérkép-

kromatogramok felhasználásával végzett összehasonlítások. A különböző mintákból három–három 

ismételt mintaelőkészítést végeztünk. Normált csúcsterület (1 – 3) az első minta három ismétlése 

során, míg Normált csúcsterület (4 – 6) a második minta három ismétlése során kapott eredményeket 

jelöli. (A) az eredeti, (B) a másodfokú hatványfüggvénnyel transzformált, (C) pedig a negyedfokú 

hatványfüggvénnyel transzformált adatsorral végzett összehasonlítást jelöli 

 

Az egyik hatóanyag vagy készítmény peptidtérképén található csúcsok területét vagy 

magasságát ábrázolhatjuk a másik hatóanyag vagy készítmény peptidtérképén található 

megfelelő csúcsok területének vagy magasságának függvényében (adott tr-hez tartozó csúcsok 

adatai tartoznak össze). A pontok az előbb vázolt reprezentációban egy 1 meredekségű és 0 

tengelymetszettel rendelkező egyenes mentén helyezkednek el, amennyiben a vizsgált 

fehérjék elsődleges szerkezete megegyezik. Ez azt az ideális esetet jelenti, mikor két 

egymással megegyező hatóanyag vagy készítmény egymással tökéletesen megegyező 

peptidtérképet szolgáltat (megegyező csúcsterületek és retenciós idők). Mindazonáltal hibákat 

követünk el a mintaelőkészítés, a mérés és a kiértékelés során is és ezért a mérési eredmények 

minden esetben hibával terheltek. Ezen kívül kémiai átalakulás is bekövetkezhet a szekvencia 

adott pontjain (pl.: deamidáció), ami szintén eltéréseket okozhat. Ez a fenti reprezentációban 

úgy jelentkezik, hogy az egyenes nem illeszkedik tökéletesen az adatpontokra. Az illeszkedés 
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jóságát a r
2
 értékkel jellemezhetjük. Minél inkább 1-hez közeli az értéke, annál jobban 

illeszkedik az egyenes a pontsorra, amelyre illesztettük. 

Amennyiben csúcsterületeket használtunk mennyiségi információként az 

összehasonlítások során az előbbi modell szerinti illeszkedés jósága javult a kromatogramok 

egyre nagyobb fokú hatványfüggvényekkel való transzformációjának következtében  

(29. ábra). Az r
2
 értéke 0,9134-nek adódott az eredeti kromatogramok csúcsterület adatait 

felhasználva, míg 0,9889 és 0,9993-nak a másod, illetve negyedfokú hatványfüggvényekkel 

transzformált kromatogramokból nyert csúcsterületek felhasználásával. Ennek az a 

magyarázata, hogy a másod-, negyed-, valamint nyolcadfokú hatványfüggvények 

alkalmazásával nő a csúcsok felbontása és így egyre pontosabban elvégezhető a 

csúcsterületek meghatározása az integrálás során. 

Abban az esetben viszont, amikor a csúcsmagasságot használtuk mennyiségi 

információnak, akkor az egyre magasabb fokú hatványfüggvények alkalmazásával nem 

változott jelentősen az illeszkedés jósága. Az r
2
 értéke 0,9985-nek adódott az eredeti 

kromatogramok csúcsmagasság adatait alkalmazva, míg 0,9970 és 0,9965-nek a másod, 

illetve negyedfokú hatványfüggvényekkel transzformált kromatogramokból nyert 

csúcsmagasságok esetében. 

Ezen adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a hatványfüggvényekkel végzett 

transzformáció a csúcsterületek mennyiségi információként történő alkalmazása során 

javította az összehasonlítást (az integrálási hibák csökkentésével), míg csúcsmagasságok 

esetében nem volt rá jelentős hatással. Fontos kiemelni, hogy a csúcsmagasságok esetében az 

eredeti adatok felhasználásával is már csak kevés hibával volt terhelt az összehasonlítás. Ez a 

csúcsterületek esetében az alkalmazott hatványfüggvény fokszámával fokozatosan javult. 

Amennyiben a pontatlan integrálás következtében nagyobb különbségek adódtak az egyes 

minták peptidtérképei között, úgy az ábrázolásnak köszönhetően azok könnyen észrevehetővé 

váltak. Az r
2
 értéke is jól jelezte a peptidtérképek hasonlóságának mértékét. Mindenképpen 

meg kell azonban jegyeznünk, hogy a hatványfüggvényekkel való transzformációnak 

megvannak a maga hátrányai. Az egyébként is kisebb mennyiségben jelenlévő 

komponenseket még inkább jelentéktelenné teszi, míg kiemeli az amúgy is jelentősebbeket, 

mely hatás az alkalmazott hatvány fokszámával egyre erősödik. Ez adatvesztést okozhat, ami 

hátráltatja a teljes, minden komponensre kiterjedő összehasonlítást. A másod és negyedfokú 

hatványfüggvények alkalmazása még jó kompromisszum a felbontás javítása és az 

adatvesztés között. 
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5.4. Aeris WIDEPORE XB-C18 és Aeris WIDEPORE C4 kolonnák kapcsolt 

alkalmazása búzafehérjék vizsgálatában 

 

5.4.1. Mintaelőkészítés 

 

Az alkalmazott mintaelőkészítési folyamat alapja Bietz eljárása volt [110]. A minták 

őrlése a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontjának 

Mezőgazdasági Intézetében történt. Az kapott lisztből 50 mg-ot mértünk ki egy 1,5 ml-es 

Eppendorf csőbe, majd hozzáadtunk 1 ml 70%-os etanol oldatot, melyet előzőleg etanol 

vízzel történő hígításával állítottunk elő. Az ilyen körülmények között oldható gliadin fehérje 

frakciót 2000 perc
-1

 sebességgel végzett körkörös rázatás során nyertük ki a lisztből. Ezt 

követően az elegyet 13000 perc
-1

 sebességgel 30 percig centrifugáltuk. A tiszta felülúszót 

0,45 µm átlagos pórusátmérőjű PVDF membránszűrőn szűrtük. A szűrletből közvetlenül a 

HPLC készülékbe injektáltunk. 

A minták előkészítését Harasztos Anna Helga és Balázs Gábor végezték. A mérések 

kivitelezésében és kiértékelésében Sipkó Enikő volt segítségemre. 

 

5.4.2. Kísérletek során alkalmazott kromatográfiás módszer  

 

A két Aeris WIDEPORE XB-C18 és egy Aeris WIDEPORE C4 kolonnát sorba kötve 

alkalmazó folyadékkromatográfiás mérésekhez a mozgófázist gradiens minőségű acetonitril, 

nagytisztaságú víz és TFA megfelelő arányban való elegyítésével állítottuk elő. Az 

mozgófázisokat felhasználás előtt 10 percre ultrahangos fürdőbe helyeztük gázmentesítés 

céljából. A gyengébb „A” mozgófázis víz/TFA 100/0,1 (V/V), míg a nagyobb eluenserősségű 

„B” mozgófázis acetonitril/TFA 100/0,1 (V/V) arányú elegye volt. Az elválasztást a 

következő gradiens program segítségével végeztük el az optimalizálást követően: A kiindulási 

állapotot (10% B) 1 percig tartottuk, majd lineáris gradiens program segítségével 60 perc alatt 

a B eluens arányát 80%-ra növeltük. Ezután 1 perc alatt visszaállítottuk a kiindulási állapotot 

(10% B), amit további 3 percig tartottunk. Az elválasztásokat 40 °C-on végeztük 210 nm 

detektálási hullámhossz és 0,5 ml/perc áramlási sebesség alkalmazása mellett. Az 5.4.1. 

pontban megadott mintaelőkészítést követően a mintákból 5 µl-t adagoltunk. A 

folyadékkromatográfiás módszer paramétereit a 30. ábra összegzi. 
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perc A% B% 

0 90 10 

1 90 10 

61 20 80 

62 90 10 

65 90 10 

 

Áramlási sebesség:                0,5 ml/perc 

Injetált térfogat:                      5 µl 

Detektálás hullámhossza:      210 nm 

Kolonnatér hőmérséklete:      40 °C 

 

30. ábra: A búzafehérjék vizsgálata során alkalmazott folyadékkromatográfiás módszer beállításai 

 

5.4.3. Kísérletterv és statisztikai elemzés 

 

A folyadékkromatográfiás mérések eredményeit egyváltozós és többváltozós statisztikai 

módszerek segítségével dolgoztuk fel. A búzafajtát rögzített (fix), míg a parcellát és az 

ismételt mintaelőkészítést véletlen (random) faktorként kezeltük. A kísérletben résztvevő 

búzafajtákat három-három véletlenszerűen hozzárendelt parcellán termesztették, amivel a 

különböző környezeti tényezők fehérje expresszióra gyakorolt hatását is vizsgálhattuk. 

Minden esetben két ismételt mintaelőkészítést végeztünk. A kísérletterv ezek alapján 60 

mintát tartalmazott (10 búzafajta, 3-3 parcella, 2-2 ismétlés), melyeket egyetlen 

szekvenciában mértünk le. A statisztikai értékelés során az adatokat egy blokkban kezeltük. 

Annak ellenére, hogy UHPLC mérőrendszeren dolgoztunk és nagyhatékonyságú, 

héjszerkezetű szemcsékkel töltött kromatográfiás oszlopokat alkalmaztunk méréseinkhez, 

számos kritikus csúcspár maradt a kromatogramokon. Ilyen esetekben a csúcsok kezdő és 

végpontjának bizonytalan megállapítása, valamint akár már minimális változások is az 

alapvonal helyzetében bizonytalanná teszik a csúcsterület számítását. Robusztusabbá tehető 

az értékelés, amennyiben az egyes komponensek mennyiségének reprezentálására a csúcsok 

magasságát használjuk. Ezt az 5.3. fejezetben tárgyalt mérési eredmények is megerősítik. A 

kromatogramok integrálását követően a csúcsmagasság adatokat a későbbi, szoftverekkel 

(STATISTICA, SCAN és SIMCA) végzett statisztikai kiértékelésre alkalmas táblázatba 

rendeztük. 
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Első lépésként varianciaanalízis (Analysis of Variances, röviden ANOVA) 

alkalmazásával vizsgáltuk az egyes faktorok (búzafajta, parcella, ismételt mintaelőkészítés) 

hatását. A számításokat a STATISTICA szoftverrel végeztük. Egyváltozós, beágyazott 

(nested) ANOVA vizsgálatot végeztünk mind a 64 változóra (csúcsmagasság). Az ismételt 

mintaelőkészítést beágyaztuk a parcella és a búzafajta faktorba, míg a parcella faktort a 

búzafajta faktorba. A faktorok tulajdonságai miatt többváltozós elemzés nem volt 

kivitelezhető. 

Ezt követően feltáró jellegű, sokváltozós adatelemzési módszerekkel vizsgáltuk a kapott 

kromatográfiás eredményeket. A főkomponens analízis (Principal Component Analysis, 

röviden PCA) számításokat a SIMCA szoftverrel végeztük. Az eredményeket a 

dimenziócsökkentést követően a főkomponensek (Principal Component, röviden PC) terében 

ábrázoltuk. A különböző kísérletek eredményeinek összehasonlítása a főkomponens-értékek 

(component scores) alapján történt. A változó-hozzájárulások alapján az egyes búzafajták 

gliadin expressziós mintázatának átlagostól való eltéréseit vizsgáltuk. Az illeszkedés jóságát 

és a modell prediktív erejét az R
2
X, illetve a Q

2
X paraméterek jellemzik. Az utóbbi értékét 

keresztellenőrzéssel állapítják meg. R
2
X értéke 0 (illeszkedés hiánya) és 1 (tökéletes 

illeszkedés) között változhat és értéke növekszik a modell komplexitásának növekedésével. 

Q
2
X nem közelíti meg automatikusan 1-et azáltal, hogy a PCA modell egyre nagyobb számú 

főkomponenst tartalmaz. A SIMCA-ban a PCA modellt R
2
X és Q

2
X értékének együttes 

értékelésével jellemezzük [123]. 

A kísérlet során kapott adathalmazt a hierarchikus klaszteranalízis módszerével (HC) is 

vizsgáltuk. A módszer két paraméterét, az alkalmazott klaszteregyesítő eljárást (linkage rule) 

(Teljes lánc, Átlagos lánc, Súlypont módszer, McQuitty módszere, Medián módszer, Ward-

féle eljárás) és a távolság- vagy hasonlóságmértéket (Euklidészi távolság, Manhattan-

távolság, Pearson-korreláció) szisztematikusan változtattuk. Az előbbi annak megítélését 

szolgálja, hogy mikor tekinthető két halmaz elég hasonlónak ahhoz, hogy összekapcsolhassuk 

őket, az utóbbi pedig a klaszterek hasonlóságának meghatározására szolgáló számítási 

módszerre utal. Automatikusan skálázott változókat alkalmaztunk az Euklidészi és 

Manhattan-távolságok esetében, mivel a csúcsmagasságok között nagyságrendi eltérések is 

adódtak. A Pearson-korrelációt a változók eredeti értékeivel használtuk. Az algoritmust úgy 

állítottuk be, hogy 10 klasztert kapjunk. A feltáró, sokváltozós adatelemzési eljárás végén a 

PCA és HC elemzések eredményeit összehasonlítottuk. 

Végezetül a legközelebbi súlypontos osztályozást (Nearest Mean Classification, röviden 

NMC), mint felügyelt alakfelismerő eljárást alkalmaztuk a dimenziócsökkentést követően a 
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PCA komponens értékeken. Ez a módszer ideális olyan esetekben, amikor a megfigyelések 

száma alacsony, mivel csupán a klaszterek súlypontjainak koordinátáit kell meghatározni a 

tanító halmaz adatai alapján. A modellben megtartott főkomponensek számát fokozatosan 

növeltük nyolcig. Minden egyes lépésben meghatároztuk a félreosztályozás hibahányadát. 

Annak érdekében, hogy az algoritmus prediktív pontosságát meghatározzuk, háromszoros 

keresztellenőrzést végeztünk. Az adatmátrixot tanító és validációs részekre osztottuk a 

parcellák alapján. A három lépés mindegyikében az adatok kétharmadát használtuk az 

algoritmus tanítására, míg a maradék egyharmadot osztályoztuk. Minden adatpontot csak 

egyszer használtunk validációra. 

 

5.4.4. Kísérleti eredmények 

 

Az elválasztás hatékonyságának növelése céljából az 5.4.3. pontban vázolt kísérletterv 

mintáinak méréséhez három nagyhatékonyságú, héjszerkezetű töltettel rendelkező 

kromatográfiás oszlopot sorba kötve alkalmaztunk (2 db Aeris WP C18 és 1 db Aeris WP 

C4).  

Az RP-HPLC módszer optimalizálásával kapcsolatos kísérleteket egyetlen Aeris WP C18 

kolonnával végeztük el a fejlesztésre szánt idő csökkentése érdekében. Mielőtt e 

léptékcsökkentett modellt alkalmaztuk volna, összehasonlítottuk a C18 és C4 felületi 

módosítással rendelkező állófázisok szelektivitását. Mivel az azonos körülmények között 

kapott kromatogramokon a szelektivitásban jelentős különbségek nem voltak tapasztalhatóak, 

az alkalmazott kolonnákat az elválasztás szempontjából ekvivalensnek tekintettük a 

továbbiakban. Ez összhangban van az 5.2.2.3 és az 5.2.2.5 fejezetekben leírt tapasztalatokkal. 

Kísérleteink során 10 perc és 30 perc gradiens időt, valamint 30 °C és 50 °C kolonnatér 

hőmérsékletet alkalmaztunk. Az Aeris WP C4 oszlop felső alkalmazási hőmérséklete a 

gyártói ajánlás szerint 60 °C, így magasabb elválasztási hőmérsékletet nem alkalmaztunk az 

oszlopok élettartamának növelése céljából. A gradiens idő növelése csak kismértékben 

javította az egyes komponensek elválasztását és a hőmérséklet változtatásával sem 

tapasztaltunk jelentős javulást. Összességében elmondható, hogy minden kísérleti beállításnál 

számos rosszul elválasztott komponens maradt a kromatogramokon. Ezek alapján a három 

kromatográfiás oszlopot sorba kötve alkalmazó mérések esetében 60 perc gradiens idő (3 · 20 

perc a léptékcsökkentett modell esetében) és 40 °C kolonnatér hőmérsékletet alkalmaztunk. A 

gliadin fehérjék az előbbiekben vázolt módszerrel való elválasztására mutat példát a 31. ábra. 
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31. ábra: Gliadin fehérjék elválasztása a két Aeris WIDEPORE XB-C18 és egy Aeris WIDEPORE C4 

oszlopot sorba kötve alkalmazó RP-HPLC módszerrel. (A) 12-es minta (Bezostaja-1), (B) 18-as minta 

(Fleischmann-481), (C) 24-es minta (Glenlea). Az ω, αβ and γ gliadin fehérje frakciók retenciós 

ablakát irodalmi adatok alapján a kromatogramok alatt tüntettük fel [161] 

 

A 31. ábra kromatogramjainak értékelése nehezen kivitelezhető feladat automatikusan, 

előre beállított integrálási paraméterek felhasználásával. Az alkalmazott algoritmusok a 

beépített beállításokkal esetenként összevonnak csúcsokat, melyeket egyébként külön 

integrálnánk, illetve gyakran az alapvonal helyzetének megállapítása is igen eltérő lehet akár 

egy méréssorozaton belül is. A legtöbb kromatográfiás szoftver azonban lehetőséget biztosít 

az integrálás manuális kivitelezésére, utólagos korrigálására, melyet alkalmaztunk az 5.4.3. 

fejezetben megadott kísérletterv kivitelezése során mért kromatogramok kiértékelésekor is. A 

vizsgált 64 gliadin fehérje csúcsot retenciós idő alapján azonosítottuk. A további értékelés 

előtt a kapott csúcsmagasság értékeket (60 minta ∙ 64 csúcs = 3840 adat) az alkalmazott 

statisztikai programoknak megfelelő mátrixba rendeztük. 

Az 5.4.3. fejezetben vázolt kísérletterv kiértékelésének első lépéseként a vizsgált 64 

gliadin fehérje csúcsmagasság adatait felhasználva végzett egyváltozós beágyazott (nested) 
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ANOVA tesztek 58 esetben azt mutatták, hogy a „búzafajta” és a „parcella” faktorok hatása 

szignifikáns. Az „ismételt mintaelőkészítés” faktor hatását ezzel szemben nem találtuk 

jelentősnek. Ezt a későbbiekben végzett HC és PCA módszerek eredményei is alátámasztják, 

ahol a párhuzamos minták gliadin fehérjemintázata nagymértékű hasonlóságot mutatott. A 28-

as számú csúcs esetében kapott eredményeket mutatja be az 4. táblázat. 

 

Faktor 

megnevezése 

Faktor 

típusa  
SS df MS 

Satterthwaite 

df 

Satterthwaite 

MS 
F p 

Tengelymetszet Fix 3.7∙10
9
 1 3.7∙10

9
 20 3.0∙10

6
 1212.9 0.000 

1-Búzafata Fix 5.5∙10
9
 9 6.1∙10

8
 20 3.0∙10

6
 199.9 0.000 

2-Parcella(2) Véletlen 6.1∙10
7
 20 3.1∙10

6
 30 3.5∙10

5
 8.7 0.000 

3-Minta- 

előkészítés (1∙2) 
Véletlen 1.1∙107 30 3.5∙105 0 0 

  

Hiba 
  

0 
     

 

4. táblázat: Egyváltozós beágyazott (nested) ANOVA eredménye a 28-as számú csúcs esetében. A 

szignifikáns faktorokat félkövér szöveggel jelöltük. „SS” a szórásnégyzet (sum of squares), „df” a 

szabadsági fok (degrees of freedom); „MS” a szórásnégyzet (mean square), „F” a próbastatisztika, míg 

„p” a számított valószínűség jelölése. A STATISTICA program Satterthwaite-közelítést alkalmazza 

kevert és a véletlen faktorokat tartalmazó modellek esetén a szórásnégyzet (Satterthwaite MS) és 

szabadsági fokának (Satterthwaite df) becsélésre, melyek alapján megítélhető, hogy egy faktor hatása 

szignifikáns-e 

 

Az RP-HPLC mérések eredményeinek sokváltozós adatelemzési algoritmusokkal történő 

feldolgozását először PCA módszerrel végeztük el. A dimenziócsökkentést követően az első 

négy főkomponenst (PC1-4) találtuk felelősnek a teljes variancia 76,8%-ért (PC1: 27,1%, 

PC2: 23,7%, PC3: 14,9%, PC4 (11,1%). A további főkomponensek már csak kisebb 

mértékben járultak hozzá a modellhez (PC5: 7,2%, PC6: 4,5% PC7: 3,4%, PC8: 2,6%). 

Annak ellenére, hogy a Q
2
X értéke a 12. főkomponensnél érte el a maximumát, az NMC 

módszerrel való további elemzésekhez csak a nyolc legnagyobb sajátértékkel rendelkező 

főkomponenst tartottuk meg a PCA modellben. 
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32. ábra: PCA módszerrel kapott főkomponens-érték ábrák (score plots). Az objektumokat (az egyes 

RP-HPLC mérések eredményei) PC2 és PC1 „A”, PC3 és PC1 „B”, valamint a PC4 és PC1 „C” 

főkomponensek alterében ábrázoltuk. 1 - Bánkuti-1201 (1-6. minta); 2 - Bezostaja-1 (7-12. minta);  

3 - Fleischmann-481 (13-18. minta); 4 - Glenlea (19-24. minta); 5 - MV-Karizma (25-30. minta);  

6 - MV-Magdaléna (31-36. minta); 7 - MV-Mazurka (37-42. minta); 8 - Székács-1242 (43-48. minta); 

9 - TF-Komádi (49-54. minta); 10 - TF-Rétság (55-60. minta) 
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A mérések alapján MV-Magdaléna és TF-Rétság jelentősen különböztek a többi 

búzafajtától a PC2 és PC3 főkomponens-értékek alapján. Az MV-Magdaléna PC2 értékeinek 

átlaga 11,26 volt, míg a többi fajta PC2 értékei a -3,26 – 0,45 közötti tartományban mozogtak. 

A TF-Rétság átlagos PC3 értéke 7,19-nek adódott, míg a többi búzafajta PC3 értékei a  

-4,42 – 2,77 intervallumban mozogtak. A 32. ábra (A) és (B) része jól szemlélteti, hogy e két 

búzafajta a többitől való igen eltérő viselkedése nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a PC2 

és PC3 a teljes variancia 48,6%-ért felelős. Az egyes fajták a PC1 és PC4 terében különültek 

el a legnagyobb mértékben. Bezostaja-1, Glenlea, MV-Karizma, MV-Magdaléna, MV-

Mazurka, TF-Rétság teljes mértékben különálló csoportokat formáltak. Bánkuti-1201 és 

Fleischmann-481 klaszterei átfedtek, míg Székács-1242 and TF-Komádi mérési eredményei 

elkülönülő, de egymáshoz nagyon közel elhelyezkedő klasztereket hoztak létre (32. ábra (C) 

része).  

A változó-hozzájárulásokon látható (33. ábra), hogy a Bánkuti-1201 és Fleischmann-481 

búzafajták gliadin fehérjemintázata nagy hasonlóságot mutatott az αβ és γ alegységek 

tartományában. Jelentősebb eltéréseket csak az ω gliadinok esetében tapasztaltunk. A 

Székács-1242 és TF-Komádi esetében a teljes tartományban nagymértékű hasonlóság 

figyelhető meg.  

MV-Mazurka and TF-Rétság kiegyensúlyozott gliadin fehérjemintázatot mutatott. 

Bezostaja-1, Glenlea and MV-Karizma kevesebb, míg az MV-Magdaléna minták 

összességében nagyobb expressziós szinteket produkáltak. 

A vizsgált mintákat az RP-HPLC módszerrel mért gliadin mintázatuk alapján az 5.4.3. 

pontban leírtaknak megfelelően HC módszerrel is összehasonlítottuk. Az esetek többségében 

a kapott klaszterek csak egyetlen búzafajtából származó mintákat tartalmaztak. Csak a 

Fleischmann-481 két párhuzamos mintáját sorolta az algoritmus esetenként más csoportba. A 

Székács-1242 és TF-Komádi, valamint a Bánkuti-1201 és Fleischmann-481 (a korábbi két 

párhuzamos minta kivételével) fajták minden esetben összevonásra kerületek a következő 

hierarchikus szinten. Ezek a megállapítások összhangban vannak a PCA esetében tapasztalt 

eredményekkel. A 32. ábra (C) részében a PC4 és PC1 terében ábrázolva szintén Székács-

1242 és TF-Komádi, valamint Bánkuti-1201 és Fleischmann-481 mutatott nagyobb 

hasonlóságot. Ezek alapján megállapítható, hogy az egyes fajták közötti különbségekhez 

képest a „parcella” és az „ismételt mintaelőkészítés” hatása kisebb mértékű volt. 

 



93 

 

 

33. ábra: Fajtánként számított változó-hozzájárulások. Bánkuti-1201 (A), Fleischmann-481 (B), 

Székács-1242 (C) and TF-Komádi (D). Az egyes változók fajtánként számított átlagos expressziójának 

szintjét hasonlítottuk az összes minta átlagához. “ω”, “αβ” and “γ” az ω, αβ and γ gliadin frakciókhoz 

tartozó csúcsokat jelölik 

 

Az 5.4.3. pontban megadott kísérleti terv szerkezete (10 búzafajta, 3-3 parcella, 2-2 

ismétlés) jól felismerhető a Fleischmann-481, TF-Rétság, TF-Komádi és MV-Magdaléna 

búzafajták esetében a Teljes lánc módszerrel és Manhattan-távolsággal végzett, 

automatikusan skálázott változókat alkalmazó hierarchikus klaszteranalízis eredményeit 

ábrázoló dendrogramon (34. ábra). Az eltérő parcelláról származó mintákénál nagyobb 

mértékű hasonlóság volt megfigyelhető az azonos parcelláról származó mintaelőkészítések 

gliadin fehérjeprofilja között. Hasonló dendrogramot kaptunk Manhattan-távolsággal és 

Ward-féle eljárással (automatikusan skálázott változók), Euklidészi távolsággal és Ward-féle 

eljárással (automatikusan skálázott változók), valamint Pearson-korrelációval és Ward-féle 

eljárással (automatikus skálázás nélkül) végzett HC során is. A többi búzafajta esetében ez a 

mintázat nem volt felfedezhető, a különböző parcellákon termesztett búzaminták kevert 

rendszert alkottak. Ennek oka valószínűsíthetően az, hogy a környezeti hatások eltérően 

érvényesültek a különböző búzafajták esetében. Fleischmann-481, TF-Rétság, TF-Komádi és 

MV-Magdaléna búzafajtáknál a környezeti tényezők (eltérő parcella) erőssebben 

befolyásolták a kialakuló gliadin fehérjemintázatot, míg a többinél az „ismételt 

mintaelőkészítés” és a „parcella” faktorok hatása összemérhető volt. Ezek jól kiegészítik a 
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beágyazott ANOVA eredményeit. Megfigyeléseink alapján az alkalmazott klaszteregyesítő 

eljárásnak nagyobb hatása volt a hierarchikus klaszteranalízis eredményére, mint a távolság- 

vagy hasonlóság számítására használt módszernek. 

 

34. ábra: Hierarchikus klaszteranalízis eredményeképpen kapott dendrogram (Teljes lánc, Manhattan-

távolság, automatikusan skálázott változók). A különböző búzafajták mintái külön klaszterekbe 

csoportosulnak. Bekereteztük azokat, ahol a párhuzamos minták külön alcsoportokat formálnak. 

Bánkuti-1201 (1-6. minta); Bezostaja-1 (7-12. minta); Fleischmann-481 (13-18. minta);  

Glenlea (19-24. minta); MV-Karizma (25-30. minta); MV-Magdaléna (31-36. minta);  

MV-Mazurka (37-42. minta); Székács-1242 (43-48. minta); TF-Komádi (49-54. minta);  

TF-Rétság (55-60. minta) 

 

A kísérleti eredmények feldolgozásának utolsó lépéseként a PCA módszerrel végzett 

dimenziócsökkentést követően legközelebbi súlypontos osztályozást (NMC) végeztünk a 

transzformált adathalmazon. Ez az Euklidészi távolságot használó felügyelt alakfelismerő 

algoritmus az egyes objektumokat a legközelebbi súlyponttal rendelkező klaszterhez rendeli 

hozzá. 

Az NMC predikciós képessége nagymértékben függ a PCA modellben alkalmazott PC-k 

számától. Amennyiben csak PC1, illetve PC1 és PC2 főkomponens-értékeit használtuk a 

kísérleti eredmények leírására, az osztályozás 50%, illetve 25% keresztellenőrzött hibát 

eredményezett. Sokszor egyébként a többitől jelentősen különböző gliadin fehérjemintázattal 

rendelkező búzafajták mintáit is rossz csoportba sorolta az algoritmus. Erre jó példa, hogy a 

kizárólag PC1 főkomponens-értékeivel végzett NMC TF-Rétság két mintáját MV-Mazurka-

hoz sorolta. E két búzafajta nagymértékben különbözőnek mutatkozott PCA és HC elemzések 
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során. Mindazonáltal PC1-8 (a teljes variancia 94,5%-ért felelősek) főkomponens-értékeinek 

felhasználásával végzett NMC hibátlan osztályozást eredményezett. A háromszoros 

keresztellenőrzéssel a köztes esetekben kapott hibaszázalékok: 16,7% (PC1-3), 13,3% (PC1-

4), 5% (PC1-5), 3% (PC1-6). Hibátlan osztályozást először PC1-7 esetében kaptunk. 

 

Hozzárendelt 

csoport 

Valós csoport 
Σ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 9 

2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 

5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 

6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 

7 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 

8 0 0 1 0 0 0 0 6 2 0 9 

9 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

Σ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Hiba: 

16,7% 

 

5. táblázat: A PCA modell PC1-3 főkomponens-értékein végzett legközelebbi súlypontos osztályozás 

háromszoros keresztellenőrzésének eredményeképpen kapott hibamátrix. Sikeres osztályozás zölddel, 

felreosztályozás pirossal jelölve. 1. csoport: 1-6. minta (Bánkuti-1201); 2. csoport: 7-12. minta 

(Bezostaja-1); 3. csoport: 13-18. minta (Fleischmann-481); 4. csoport: 19-24. minta (Glenlea);  

5. csoport: 25-30. minta (MV-Karizma); 6. csoport: 31-36. minta (MV-Magdaléna); 7. csoport:  

37-42. minta (MV-Mazurka); 8. csoport: 43-48. minta (Székács-1242); 9. csoport: 49-54. minta  

(TF-Komádi); 10. csoport: 55-60. minta (TF-Rétság) 

 

A 5. táblázat a PC1-3 főkomponens-értékei alapján végzett NMC háromszoros 

keresztellenőrzéssel kapott hiba mátrixát mutatja. Látható, hogy a Bánkuti-1201, 

Fleischmann-481, Székács-1242 and TF-Komádi mintái keveredtek a félreosztályozás során. 

Ezek a búzafajták a PCA és HC során is hasonlónak bizonyultak. Amennyiben PC1-4-et 

tartottuk meg a PCA modellben a keresztellenőrzés hibája kismértékben javult, de szintén az 

előbb említett négy fajta mintái voltak érintettek a félreosztályozásban. 
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6. Összefoglalás 

 

Doktori munkám során célom peptidek és fehérjék vizsgálatára alkalmazható állófázisok 

tesztelése és gyakorlati alkalmazása volt.  

Először a nagypórusú, héjszerkezetű Aeris WIDEPORE XB-C18 állófázis kinetikai 

hatékonyságát vizsgáltuk (Célkitűzés a) része). A töltet porózus, 3,6 µm (300 Å, ρ = 0,87) 

átlagos átmérőjű szemcsékkel rendelkezik, melyből a porózus héj vastagsága ~0,2 µm. A 

porózus héj a szemcse térfogatának körülbelül 34%-át teszi ki. A töltet kinetikai 

hatékonyságát izokratikus (Knox görbék) és gradiens körülmények között (csúcskapacitás – 

gradiens idő, idő és nyomásegységre eső csúcskapacitás – gradiens meredekség és gradiens 

kinetikus görbék) is teszteltük. A kapott eredményeket két nagypórusú, konvencionális, 

teljesen porózus (Agilent Zorbax 300SB-C18, 5 µm, 300 Å; Phenomenex Jupiter C18, 3 µm, 

300 Å), két 2 µm alatti átlagos szemcseátmérővel rendelkező, teljesen porózus (Waters 

Acquity BEH300 C18, 1,7 µm, 300 Å; Hyperil Gold C18, 1,9 µm, 175 Å), valamint egy 

héjszerkezetű (Ascentis Express Peptide ES-C18, 2,7 µm, 160 Å, ρ = 0,63) állófázis kinetikai 

teljesítményével hasonlítottuk össze.  

Az izokratikus tesztek során a kis molekulatömegű modellanyagok (M < 1000 Da) 

mérésekor kapott adatok felhasználásával ábrázoltuk a 2,1 mm és 4,6 mm belső átmérőjű  

150 mm hosszú oszlopokra jellemző Knox görbéket. A hmin értéke 1,4 és 1,7-1,8-nak adódott 

a 4,6 mm, valamint a 2,1 mm belső átmérőjű Aeris töltet esetében. Ezek hasonlóak az 

irodalomban héjszerkezetű töltetekre megadott hmin értékekhez. Az inzulinnal (~5,7 kDa) 

végzett mérések során a vizsgált áramlási sebesség tartományban 2 alatti hmin értékeket 

kaptunk a kolonna belső átmérőjétől függetlenül (a globális minimumot nem értük el az 

inzulin esetében). 

A fehérjéket azonban a gyakorlatban gradiens módszerekkel vizsgálják, ezért a 150 mm 

hosszú, szűk keresztmetszetű (2,1 mm) oszlopok hatékonyságát 5,7 – 66,8 kDa közötti 

molekulatömeggel rendelkező modellfehérjék (inzulin, citokróm c, mioglobin, BSA) 

elválasztásán keresztül gradiens körülmények között is összehasonlítottuk. Első lépésként a 

0,25 ml/perc és 0,4 ml/perc áramlási sebesség mellett, 10 – 110 perc gradiens idő 

alkalmazásával mért csúcskapacitásokat vizsgáltuk meg. Nagyméretű fehérjék mérése során 

az Aeris WIDEPORE és az Acquity BEH300 töltetek jelentősen jobban teljesítettek a többi 

oszlopnál, viszont kisebb fehérjék elválasztásakor összehasonlítható hatékonysággal 

rendelkeztek (inzulin). Nagyobb áramlási sebesség és hosszabb gradiens idők alkalmazásakor 
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az Acquity BEH300 töltet több esetben túltejesítette versenytársait. Az Aeris WIDEPORE 

töltettel rendelkező oszlop azonban a héjszerkezetű, 3,6 µm-es átlagos szemcseátmérőjének 

köszönhetően jelentősen kisebb nyomásesést produkált az mérések során. Ennek 

köszönhetően, az áramlási sebességtől és gradiens meredekségtől függetlenül, az idő és 

nyomásegységre eső csúcskapacitás tekintetében minden esetben felülmúlta a többi kolonnát. 

Az áramlási sebesség csúcskapacitásra gyakorolt hatását a gradiens kinetikus görbék 

módszerének segítségével vizsgáltuk. Az inzulin esetében hasonlóan viselkedtek a vizsgált 

oszlopok. A nagyobb méretű fehérjék elválasztása során azonban már jelentősebb különbség 

volt tapasztalható. A citokróm c, valamint a BSA esetében az Aeris WIDEPORE, az Acquity 

BEH300, valamint a Jupiter töltetek egyértelműen jobban teljesítettek a többi állófázisnál. 

Az oszlopokat egy valós elválasztási feladaton keresztül is összehasonlítottuk. 

Filgrasztim, valamint annak oxidált és redukált formáinak elválasztása során a kolonnák 

következő sorredenjét állítottuk fel: Aeris WIDEPORE XB-C18 > Acquity BEH300 C18 > 

Peptide ES-C18 > Jupiter C18  > Zorbax 300 SB-C18 > Hypersil Gold C18, mely 

megerősítette a tesztek során tapasztalt eredményeket. Az Aeris WIDEPORE XB-C18 töltetet 

monoklonális antitest redukciója, majd később papainos emésztése következtében keletkezett 

alegységek elválasztására is alkalmaztuk. 

A kinetikai hatékonyság tesztelését követően célunk az Aeris WIDEPORE állófázis C4, 

valamint C18-as módosítással rendelkező típusának fizikai-kémiai karakterizálása 

(részecskeméret, részecskeméret-eloszlás, ligandsűrűség, szilanol aktivitás, hidrofób 

szelektivitás), retenciós tulajdonságainak és terhelhetőségének vizsgálata volt  

(Célkitűzés b) része). A teszteket a Waters BEH300 C4 és C18 kolonnák esetében is 

elvégeztük, majd a négy vizsgált oszlop eredményeit összehasonlítottuk. A Tanaka teszt 

kismértékben módosított változatának, valamint modellfehérjékkel végzett tesztek alapján azt 

tapasztaltuk, hogy az Aeris WIDEPORE esetében az erősebb ionos kölcsönhatások, míg a 

BEH300-on a hidrofób kölcsönhatások domináltak az elválasztások során. Ez magyarázatul 

szolgál arra nézve, hogy miért kaptunk hasonló retenciós tényezőket a hidrofób és töltéssel 

rendelkező részeket egyaránt tartalmazó fehérjék mérésekor (az Aeris WIDEPORE kisebb 

pórustérfogata ellenére). Egyúttal meglepő ezek alapján, hogy a retenciót uraló lassú 

kinetikájú másodrendű kötőerők (ionos kölcsönhatás és hidrogénkötés) ellenére az Aeris 

WIDEPORE hasonló kinetikai tulajdonságokkal rendelkezett a tesztek során, mint a Waters 

BEH300 oszlopok, amiért az Aeris WIDEPORE anyagátadás szempontjából kedvezőbb 

szerkezete tehető felelőssé. 
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Az Aeris WIDEPORE C4 és C18, valamint az Acquity BEH300 C4 és C18 oszlopok 

terhelhetőségét különböző méretű és töltésű modellfehérjék adagolása során vizsgáltuk. 

Számos tulajdonság magyarázhatja a terhelhetőségben tapasztalt különbségeket (szilanol 

aktivitás, ligandsűrűség, széntartalom, pórusméret, pórustérfogat), ami megnehezíti az 

eredmények értelmezését. Azt tapasztaltuk, hogy az alkalmazott kísérleti beállítások mellett 

az Aeris WIDEPORE állófázisok 2-4-szer kisebb kapacitással rendelkeztek, mint a BEH300 

töltetek. Meg kell azonban jegyezni, hogy a normál működés tartományában az Aeris 

WIDEPORE több esetben jobb hatékonyságot produkált, mint a BEH300. 

Az Aeris WIDEPORE és BEH300 állófázisokat nagyméretű fehérjék elválasztására 

fejlesztették ki. A kisebb pórusméretű kromatográfiás oszlopok elsősorban peptidek 

elválasztásában alkalmazhatóak. Emiatt az Ascentis Express Peptide ES-C18 (100 mm x 3 

mm, 2,7 µm, 160 Å, ρ = 0,63), Waters Acquity CSH C18 (100 mm x 3 mm, 1,7 µm, 130 Å) 

és Phenyl-Hexyl (fenil-hexil módosító csoport, 100 mm x 3 mm, 1,7 µm, 130 Å) oszlopok 

peptidtérkép-módszerben való alkalmazhatóságát vizsgáltuk meg (Célkitűzés c) része). 

Guiochon és társainak munkája alapján a hatványfüggvények elválasztások eredményére 

gyakorolt hatását is tanulmányoztuk. A különböző peptidtérképek hatványfüggvény-

transzformációinak összehasonlítása során az egyes csúcsok területét és magasságát is 

használtuk. A hasonlóság mértéke a pontsorra (egyik minta adatai a másik minta 

eredményeinek függvényében adott tr-hez tartozó csúcsok esetén) illesztett egyenes 

illeszkedését jellemző r
2
 paraméter értéke volt. 

Mindhárom vizsgált oszloppal tripszines fehérje emésztmények hatékony elválasztását 

sikerült megvalósítani. Az Ascentis Express Peptide ES-C18 nc = 176, a Waters Acquity CSH 

C18 és Phenyl-Hexyl pedig nc = 160, valamint 151 csúcskapacitás értékeket produkált. Az 

elválasztásokat a DryLab számítógépes program segítségével optimalizáltuk. Az optimális 

elválasztási paraméterek megtalálásához a csúcsok azonosításának egyszerűsítése érdekében 

csak a tíz legnagyobb intenzitású csúcs adatait használtuk fel (a nagyszámú csúcs miatt a 

csúcsazonosítás nem volt kivitelezhető az összes csúcs adatainak felhasználásával). 

Peptidtérképek összehasonlítása során azt figyeltük meg, hogy a csúcsterületek mennyiségi 

információként történő alkalmazásakor az r
2
 értéke nőtt a transzformációra alkalmazott 

hatványfüggvény kitevőjének növelésével, ami a látszólagos felbontás javulásával 

magyarázható (egyszerűbb integrálás). A csúcsmagasság alkalmazásakor ez a trend nem volt 

megfigyelhető, ugyanis a különböző hatványok alkalmazásával végzett transzformációk r
2
 

értékei között nem volt jelentős különbség. Ezek alapján peptidtérkép-módszer esetében, 

amikor jelentős számú nem megfelelően elváló komponens van jelen a kromatogramon, a 
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mennyiségi információ reprezentálására kedvezőbb a csúcsmagasság alkalmazása (elhagyható 

a hatványfüggvények alkalmazása). 

Végezetül az Aeris WIDEPORE C4 és C18 állófázisokat (150 mm x 4,6 mm, 3,6 µm, 

300 Å, ρ = 0,87) búzafehérjék vizsgálatában alkalmaztuk (Célkitűzés d) része). Tíz, 

fajtánként három különböző parcellán termesztett búzafajta gliadin fehérjemintázatát 

hasonlítottuk össze (ismételt mintaelőkészítéssel összesen 60 minta). A mérésekhez két Aeris 

WIDEPORE XB-C18 és egy Aeris WIDEPORE C4 oszlopot kötöttünk sorba a nagyobb 

hatékonyság elérése érdekében. Az elválasztás paramétereinek (elválasztás hőmérséklete, 

gradiens idő) optimalizálását a különböző módosítással rendelkező oszlopok szelektivitásának 

összehasonlítását követően (nem volt gyakorlati szempontból jelentős különbég az oszlopok 

szelektivitása között, ami összhangban van az Aeris WIDEPORE állófázisok retenciós 

tesztjeinek gyakorlati eredményeivel) egyetlen Aeris WIDEPORE XB-C18 kolonnával 

végeztük el. A gradiens időt 10 és 30 perc között, míg a kolonnatér hőmérsékletét 30 °C és 50 

°C között változtattuk. A sorba kapcsolt kolonnákon az elválasztásokat az optimalizálást 

követően 40 °C-on végeztük 60 perc (3 ∙ 20 perc egy kolonna esetén) gradiens idő 

alkalmazása mellett. Az eredményeket az egyváltozós ANOVA elemzést követően 

sokváltozós statisztikai módszerekkel dolgoztuk fel (főkomponens analízis, hierarchikus 

klaszteranalízis, legközelebbi súlypontos osztályozás). A nagyfelbontású RP-HPLC módszer 

eredményeinek felhasználásával az esetek többségében még a hasonló gliadin fehérjeprofillal 

rendelkező fajták is jól elkülöníthetőek voltak. 
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