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1. Bevezetés 

A micelláris elektrokinetikus kromatográfiát Terabe és munkacsoportja vezette be 1984-ben és 

azóta az egyik legelterjedtebb elválasztási módszerré vált. A kapilláris zónaelektroforézissel a 

töltéssel rendelkező mintakomponensek elválasztása megvalósítható, azonban a semleges 

molekulák vándorlási sebessége között ezzel a módszerrel nem lehet különbséget tenni. A 

MEKC alkalmazásával már a töltéssel nem rendelkező mintakomponensek elválasztására is 

lehetőség nyílik, a töltéssel rendelkező mintakomponensek elválasztásával egy időben. Az 

alkalmazott elektrolit oldat általában valamilyen anionos felületaktív anyagot tartalmaz (pH 6-

10 között), a kritikus micellakoncentrációt (CMC) meghaladó mennyiségben, amikor is a 

felületaktív anyag micellákat képez. A belül hidrofób, kívül negatív töltésű micellák 

pszeudoállófázist alkotnak.  

A MEKC-ben a mintakomponensek retencióját az adott komponens hidrofobicitása határozza 

meg. Az elválasztás során három fő csoportot különböztetünk meg: 

Vannak olyan hidrofil vegyületek, amelyek nem lépnek kölcsönhatásba a micellákkal, azaz 

mindvégig a vizes fázisban tartózkodnak, és csak az elektroozmotikus áramlás hatására 

mozdulnak el a kapillárisban. Ezeknek a vegyületeknek a migrációs ideje megegyezik az 

elektroozmotikus áramláshoz tartozó t0 idővel. 

Vannak olyan erősen hidrofób vegyületek, amelyek a micellák belsejében tartózkodnak és a 

micellákkal együtt mozognak a kapillárisban, vagyis a migrációs idejük megegyezik a micellák 

migrációs idejével. 

Az előző két csoportba nem tartozó vegyületek a hidrofobicitásuk által meghatározott arányban 

idejük egy részét a vizes, másik részét a micelláris fázisban töltik. Anionos tenzidek esetében: 

t0 ≤tm≤tmc 

A leggyakrabban alkalmazott micellaképző anyagok az anionos tenzidek, és ezek közül is a 

leggyakrabban a nátrium-dodecilszulfátot (SDS) alkalmazzák. 

A micelláris elekrtokinetikus kromatográfiában a HPLC analógiájára 1984-ben Terabe és 

munkatársai vezették be a retenciós faktor fogalmát (k’). Mivel a MEKC-ban mindkét fázis 

mozog, a megfelelő komponensek retenciós faktorát korrigálni kell. A MEKC-ban alkalmazott 

retenciós faktor számítását az alábbi egyenlet írja le: 
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ahol K a megoszlási hányados, Vs a micelláris fázis térfogata és VM a mozgófázis térfogata. 

Munkacsoportunk 1996-ban vezette be a módosított retenciós faktort, amelynek jele k”. Ez a 

fajta retenciós faktor az alábbi egyenlet alapján számítható: 
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Amennyiben egy mintakomponens az elválasztás során a migrációs ideje során végig a vizes 

fázisban tartózkodik, azaz tm=t0, akkor a hozzá tartozó k” érték 0. Ha a mintakomponens az 

elválasztás ideje alatt a migrációs idejének teljes hányadát a micelláris fázisban tölti, azaz 

tm=tmc, akkor k”=1. Amennyiben a mintakomponens a migrációs ideje egy részét a micelláris, 

másik részét pedig a vizes fázisban tölti, azaz t0 < tm < tmc, akkor k” értéke nulla és egy közé 

esik. A k” paraméter nagy előnye hogy véges tartományban mozognak az értékei. 
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1. ábra 

A k’ és a k” paraméter változása a migrációs idő függvényében (t0=4 min, tmc=40 min) 

A k” paraméter nagy előnye, hogy számíthatók belőle a vizes (taq) illetve a micelláris (tmic) 

fázisra vonatkozó fázistartózkodási idők, amiknek összege kiadja a migrációs időt. 
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2. Célkitűzések 

MEKC módszer alkalmazása a kiválasztott vegyületcsoportok hidrofobicitásának 

meghatározására az elválasztás során kapott retenciós adatok alapján. 

Egy olyan módszer kidolgozása, amely jellemzi az elválasztás során alkalmazott 

pszeudostacioner fázis hidrofobicitását és a mintával való kölcsönhatását. Mindezt a MEKC-

ban alkalmazott normalizált retenciós faktor segítségével kívánom meghatározni. Bizonyítani 

kívánom, hogy a MEKC mérések során kapott retenciós idők alapján nem csak a vizsgált 

vegyület hidrofobicitása jellemezhető, hanem a vizsgált vegyületek segítségével maguk az 

elválasztás során alkalmazott fázisok hidrofobicitása is jellemezhető. Mindezen jellemzések 

után az alkalmazott fázisok várhatóan összehasonlíthatóvá válnak. 

A MEKC mérések során az alkil-benzol homológ sor esetében kapott paraméterek segítségével 

meg kívánom határozni a vizsgálatok során alkalmazott pszeudostacioner fázisok 

metilénszelektivitását. Továbbá igazolni kívánom azt a feltételezésemet, miszerint az újonnan 

bevezetett paraméter, a normalizált retenciós faktor alkalmas a metilénszelektivitás 

meghatározására is. 

 

3. Módszerek 

3.1 Vizsgált vegyületek 

Munkám során a vizsgált vegyületek az alábbi csoportokba sorolhatók:  

Alkil-benzolok: benzol, toluol, etil-benzol, propil-benzol, butil-benzol 

Alkil fenonok: propiofenon, butirofenon, valerofenon, heptanofenon 

Alkoholok: pentán-1,5-diol, bután-1-ol, pentán-3-ol, pentán-1-ol 

Vegyes csoport: anilin, o-toluidin, benzaldehid, metil-benzoát, naftalin 

MDR-peptidek 

 

MDR peptidek 
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Az alábbiakban felsorolt di-, tri- és tetrapeptidek a munkacsoportunk által szintetizált hidrofób, 

multidrog rezisztencia ellenes hatásra tesztelt, tehát potenciális reverzin molekulák. A 

peptideket hagyományos vizes fázisú módszerrel szintetizáltuk, a peptidszintézist követően a 

szabad karboxil- és amino- végződéseket védő csoportokat nem választottuk le. 

• (Z-Pro)2-Lys-OMe 

• [BOC-Glu(OBzl)]2-Lys-OMe 

• [BOC-Asp(OBzl)-Lys(Z)]-OtBu 

• [BOC-Pro-Glu(OBzl)]2-Lys-OMe 

• [BOC-Pro-Pro-Glu(OBzl)]2-Lys-OMe 

• [BOC-Asp(OBzl)-Glu(OBzl)]2-Lys-OMe 

• FMOC-Glu[Lys(Z)OtBu]2 

A védőcsoportok rövidítései: BOC: t-butiloxikarbonil; tBu: t-butil; Z: benziloxikarbonil; 

FMOC: 9-fluorenilmetiloxikarbonil; Bzl: benzil; Me: metil. 

3.2 Vizsgált pszeudostacioner fázisok 

Munkám során a vizsgálni kívánt pszeudostacioner fázisok kiválasztásánál fontos szempont 

volt, hogy jellegében egymástól eltérő micellaképző anyagok kerüljenek a vizsgálati csoportba. 

Így a felületaktív anyagok között szerepel anionos, kationos, oldallánc hosszúságában egy 

metilén-csoportban eltérő illetve perfluorozott felületaktív anyagok. A kiválasztott fázisképzők 

a következők: Nátrium-dodecilszulfát, (SDS) nátrium-deoxikolát (SDC), nátrium-kolát (SC), 

tetradecil-trimetilammónium-bromid (TTAB), hexadecil-trimetilammónium-bromid (HTAB) 

és a lítium-perfluoroktán-szulfonát (LiPFOS).  

3.3 Készülékek 

3.3.1 ISCO Model 3850 Capillary Electropherograph 

A micelláris elektrokinetikus kromatográfiás vizsgálatok az MDR peptidek esetében ISCO 

Model 3850 Capillary Electropherograph (Lincoln, NE, USA) készüléken történtek. Az 

elválasztások nem módosított belső felületű, 50 μm belső átmérőjű és 375 μm külső átmérőjű 

ömlesztett kvarc kapillárisban (Polymicro Technologies, Phoenix, AZ, USA) zajlottak, 

amelynek teljes hossza 60 cm, a detektorablakig pedig 40 cm. A minták injektálása a gyárilag 
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beépített, változtatható osztásarányú mintaosztón (split) keresztül zajlott, a mérések során 

minden esetben az 1:1000 osztásaránnyal történt, vagyis minden esetben az osztófejbe injektált 

minta 1/1000 része (1 μl mintából 1 nl) jutott a kapillárisba. Mérések során mindkét: pozitív 

(anód az injektor felől), illetve negatív (katód az injektor felől) polaritás alkalmazásra került. A 

feszültséget 21kV-ra lett beállítva, optimalizálás után. A detektálást spektrofotométerrel, az 

adatgyűjtést és feldolgozást az ISCO ChemResearch vezérlő, adatgyűjtő és adatfeldolgozó 

rendszerével történt. 

3.3.2 Beckman P/ACE System 5500 

Az MDR-peptidek kivételével a tesztvegyületek méréseit Roses és munkatársai végezték 

Barcelonában, egy Beckman P/ACE 5500-as diódasoros UV detektorral szerelt kapilláris 

elektroforézis készüléken. A borítatlan kvarc kapilláris effektív hossza 40 cm volt, 50μm belső 

átmérő mellett. A kapilláris kondícionálása minden egyes micellaképző közötti váltás esetén az 

alábbiak szerint történt: 5 perc vizes mosás, 20 perc mosás 1M-os lúggal, 10 perc mosás vízzel, 

10 perc mosás 0,1 M-os lúggal, 20 perc mosás az elválasztó pufferrel. Minden egyes futtatás 

előtt a kapilláris 5 percen keresztül át lett öblítve a futtató pufferrel. Az elválasztás 25°C-on 

anionos felületaktív anyagok esetén +15kV feszültséggel, kationos felületaktív anyagok esetén 

-15kV-al történt. A detektálás 214nm-en történt. Az injektálás nyomással történt, 0,5 

p.s.i.*1sec (1p.s.i.= 6894,76 Pa). 

3.4 Pufferek 

Az MDR peptidek esetében a futtatóelegy 0,1 M Na-borát puffer (pH=7,70) amely 75mM 

SDS-t tartalmaz. A Na-borát puffer elkészítése 0,1 mol H3BO3 és 0,05 mol NaOH 1000 ml 

vízben való oldásával készült, amelynek pH-ját 0,1M-os HCl oldat segítségével pH=7,70-re 

lett beállítva. 

LiPFOS esetében a puffer készítése az alábbiak szerint történt. 40mM LiPFOS került oldásra 

vízben, H3PO3 hozzáadása mellett (20mM), a pH =7,0-ra lett beállítva LiOH-dal. 

Az SDS 40 mM, a SC 80mM, a TTAB 20mM, a HTAB 20mM koncentrációban került oldásra 

pH=7,00-es 20mM-os nátrium foszfát pufferben.  

A SDC 40mM koncentrációban került oldásra 20mM-os nátriumfoszfát-nátriumtetraborát 

pufferben pH=8,0 mellett.  
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3.5 Minták 

3.5.1 MDR-peptidek 

A peptidek oldására acetonitril-víz= 1:1 elegyében került sor, 1mg/ml koncentrációval. Az 

peptidet tartalmazó oldatok szűrve lettek, egyszerhasználatos szűrőfeltétek segítségével 

(Spartan 13 (Schleicher and Schuell, Dassel, Németország)). A szudán-III oldása acetonitrilben 

történt, 1mg/ml koncentrációban, ami a „micelláris marker”. 

3.5.2 Tesztanyagok 

A tesztvegyületek 2mg/ml koncentrációban kerültek oldásra metanolban, ami egyben „áramlás 

marker” is, és kb. 2 mg/ml koncentrációban dodekafenont is tartalmaz, ami „micelláris 

marker”-ként funkcionál. Minden oldat szűrésre került, 0,45μm-es szűrő felhasználásával 

(Albet). 

3.6 Hidrofobicitás 

Az egyes vegyületekhez tartozó hidrofobicitás értékeket egy interneten keresztül elérhető 

számítógépes program segítségével számoltam ki. (www.daylight.com/daycgi/clogp) A 

program a Hansch-Leo fragmens konstans módszer alapján végzi a CLOGP értékek számítását, 

azaz a kémiai szerkezet alapján prediktálja a hidrofobicitás értékeket.  



4. Eredmények 

4.1 CLOGP-tmic 

Korábban alkil-benzolok, és alkil-fenolok esetében SDS pszeudoállófázison már vizsgálták a 

minta hidrofobicitása és fázistartózkodási ideje közötti összefüggéseket. Munkám során ezeket 

a vizsgálatokat kiterjesztettem más felületaktív anyagokra is, amelyek közt nem csak a 

leggyakrabban alkalmazott anionos micellaképzők szerepelnek, hanem van kationos 

felületaktív anyag is. A vizsgálatokat más laboratóriumban végzett kísérleti eredményeket is 

felhasználva végeztem, hogy a módszer alkalmazhatóságát bizonyítsam. A CLOGP valamint 

fázistartózkodási idő összehasonlításokat hat különböző micellaképző esetén végeztem el, 

nevezetesen SDS, TTAB, HTAB, SC, SDC, LiPFOS. 

A korábbi feltételezések helyesnek bizonyultak, miszerint jó lineáris összefüggés fedezhető fel 

a log tmic és a CLOGP értékek között. Ez igaz mind a hat különböző pszeudostacioner fázis 

esetében. Az összehasonlításokat vegyületcsoportokra bontva is elvégeztem. Ahol is külön 

lineáris illesztéseket végeztem a benzolokra, fenolokra, alkoholokra és az MDR-peptidekre 

SDS pszeudostacioner fázison. Minden egyes vegyületcsoport esetében jó lineáris korreláció 

volt tapasztalható. 

4.2 CLOGP-tprop,mic 

A CLOGP és a log tmic értékek közötti jó lineáris összefüggés lehetővé teszi, hogy a tmic értéket 

a minta hidrofobicitását jól jellemző paraméterként alkalmazzuk. Mivel az abszolút idő 

értékeket nehéz összehasonlítani, a HPLC-hez hasonlóan, szükséges egy relatív mennyiség 

bevezetése. A normalizált fázistartózkodási időt (tprop,mic) az alábbi egyenlettel definiáltam: 

m
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A tprop,mic értékeket a kiszámítottam az összes vegyületre mind a hat különböző 

pszeudostacioner fázis esetében. A fázistartózkodási idők normalizálását követően továbbra is 

fennáll a jó lineáris összefüggés a log tprop,mic.és a CLOGP értékek között (2. ábra). Azaz 

elmondható hogy a normalizált fázistartózkodási idő jól alkalmazható a vizsgált vegyületek 

hidrofobicitásának jellemzésére. 
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2. ábra 

A hat különböző fázishoz tartozó log tprop,mic vs. CLOGP értékek és a hozzájuk tartozó lineáris 

illesztések 

 

4.3 A pszeudostacioner fázisok összehasonlítása 

Ha egy ismert hidrofobicitású vegyületet vizsgálunk, annak normalizált fázistartózkodási 

idejéből információt kaphatunk a pszeudostacioner fázis hidrofobicitásáról, azaz hogy 

mennyire hajlamos kölcsönhatásba lépni a pszeudostacioner fázis a vizsgált vegyülettel. Ez a 

kölcsönhatás a minta micellában való szolubilizálhatósága. Minél nagyobb egy vizsgált 

hidrofób vegyület normalizált fázistartózkodási ideje, azaz a teljes migrációs idejének minél 

nagyobb hányadát tölti a pszeudostacioner fázisban, annál inkább hajlamos az adott fázis 

kölcsönhatásba lépni a vizsgált vegyülettel, ami hosszabb retenciós időt eredményez.  

Egy ismert hidrofobicitású vegyület normalizált fázistartózkodási ideje alkalmas a MEKC-ban 

alkalmazott pszeudostacioner fázisok jellemzésére. Azonban sokkal megbízhatóbb eredmény 

érhető el, ha nem csupán egy tesztvegyületet alkalmazunk, hanem több vegyületből 
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összeállított csoportot használunk a pszeudostacioner fázis és a vizsgált anyagok közötti 

kölcsönhatás jellemzésére. Éppen ezért az összehasonlítást elvégeztük egy széles 

hidrofobicitási skálát lefedő gondosan összeválogatott vegyületcsoporttal, ahol a vegyületek 

szerkezete és jellege is eltérő (bázikus, semleges, poláris, nagyon vagy kevésbé hidrofób). A 

kiválasztott tesztvegyületek: anilin, o-toluidin, benzaldehid, benzol, metil-benzoát, butirofenon, 

naftalin (3. ábra). 

A tény, hogy a tprop,mic paraméter alkalmasnak bizonyult a vegyületek hidrofobicitásának 

jellemzésére, még egy pozitív dolgot von maga után. Nem csupán a vizsgált anyag 

hidrofobicitása vált jellemezhetővé a paraméter segítségével, de a pszeudostacioner fázis és a 

minta közötti kölcsönhatás is.  
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3. ábra 

A kiválasztott tesztvegyületekhez tartozó normalizált fázistartózkodási idők a hat különböző 

pszeudostacioner fázison 

4.3.1 A CLOGP50 érték 

Felhasználva a jó korrelációt a CLOGP és a normalizált fázistartózkodási idő között, 

meghatározható a CLOGP50 érték. Ez egy virtuális vegyület hidrofobicitás értéke, amely 
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vegyülethez tartozó tprop,mic érték és egyenlő 0,5-el. Mindez azt jelenti, hogy a vizsgált vegyület 

a migrációs idejének pontosan 50%-át tölti a pszeudostacioner fázisban. A CLOGP50 mint 

javasolt paraméter, az egyenlő megoszláshoz tartozik a hidrofil vizes és a hidrofób micelláris 

fázis között, és ez által jellemzi az adott pszeudostacioner fázis visszatartó erejét. Az alacsony 

CLOGP50 érték egy a vizsgált vegyülettel hatékonyan, nagymértékben kölcsönható micelláris 

fázist jelent, míg egy magas CLOGP50 érték azt jelenti, hogy az adott fázis csak magas 

hidrofobicitás értékkel rendelkező vegyületekkel lép majd csak szoros kölcsönhatásba. 

Következésképpen ez a fázis kevésbé tekinthető hatékonynak illetve hidrofóbnak. 

Összefoglalva, minél alacsonyabb egy adott fázis CLOGP50 értéke, annál nagyobb mértékben 

hat kölcsön a hidrofób jellegű vegyületekkel, azaz nagyobb a hidrofobicitása. 

A kölcsönhatás mértéke alapján a következő csökkenő sorrend állítható fel a vizsgált 

pszeudostacioner fázisok között: SDS > HTAB > TTAB > SC > LiPFOS > SDC. Ez a sorrend 

megfelel Yang és Khaledi korábbi tapasztalatainak ahol három fázist (SDS, LiPFOS és SC) 

vizsgáltak és a következő hidrofobicitás alapján csökkenő sorrendet kapták: SDS > SC > 

LiPFOS. A CLOGP50 érték, amely egy tesztvegyületsor segítségével kerül meghatározásra, 

jellemzi a MEKC során alkalmazott pszeudostacioner fázis hajlandóságát a mintával való 

kölcsönhatásba lépésre, azaz a pszeudostacioner fázis hidrofób jellegét.  

4.4 Metilén szelektivitás 

A hidrofób vagy metilén szelektivitást általában úgy interpretálják, mint egy homológ sor 

szomszédos tagjainak relatív retencióját, ahol a sor tagjai között csak egy metilén csoportnyi 

különbség van. Ez a paraméter függ a hidrofób kölcsönhatástól, ami az állófázis és a 

tesztvegyület között alakul ki. A Martin egyenlet alapján, egy növekvő szénatomszámú 

homológ sor esetében lineáris. A MEKC-ban alkalmazott pszeudostacioner fázis metilén 

szelektivitása jellemezhető a normalizált fázistartózkodási idő értékekkel. Az illesztés 

paramétereit az alábbi egyenlet tartalmazza: 

BZAt micprop +⋅= loglog ,
 

7 

Ahol Z az alkillánc szénatomszáma. Ezeket a paramétereket az alkil-benzol homológ sor 

esetében minden pszeudostacioner fázisra meghatároztuk. Az egyenlet meredeksége (A), ami a 

metilénszelektivitást jellemzi.  
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A vizsgált pszeudostacioner fázisok között metilénszelektivitás alapján az alábbi sorrend 

állítható fel: LiPFOS> SDC > TTAB > SDS > SC > HTAB. A LiPFOS bizonyult a leginkább 

metilénszelektív pszeudostacioner fázisnak, míg a HTAB legkevésbé szelektívnek.  

 

5. Következtetések 

Bizonyítást nyert, hogy az újonnan bevezetett normalizált fázistartózkodási idő alkalmas a 

vizsgált vegyületek hidrofobicitásának jellemzésére, mivel jó lineáris korreláció van a 

paraméter logaritmusa és a CLOGP értékek között. 

A normalizált fázistartózkodási idő, mint paraméter nagy előnye, hogy a normalizálásból 

adódóan, különböző körülmények között végzett mérések is összehasonlíthatóvá válnak.  

A paraméter nem csak a vegyület hidrofobicitásának jellemzésére alkalmas, hanem az 

állófázisok jellemzése is megvalósítható vele. Mindezt nem csak saját mérési adatok alapján 

mondhatjuk el, hanem tőlünk függetlenül végzett kísérleti eredményeken is igaznak bizonyult. 

A CLOGP50 érték jól jellemzi az adott pszeudostacioner fázis hidrofobicitását, azaz hogy 

milyen mértékben képes kölcsönhatni az adott hidrofobicitású vegyületekkel. Elmondható, 

hogy minél alacsonyabb egy adott fázis CLOGP50 értéke, annál nagyobb mértékben hat 

kölcsön a hidrofób jellegű vegyületekkel, tehát nagyobb a hidrofobicitása. A korábban mások 

által meghatározott kísérletileg felállított sorrend megegyezik a számításaim alapján kapott 

szelektivitási sorrenddel. 

A normalizált fázistartózkodási idő jól alkalmazható a pszeudostacioner fázisok 

metilénszelektivitásának meghatározására. A metilénszelektivitás ismeretében könnyebb a 

kísérlettervezés során megválasztani az elválasztáshoz alkalmas pszeudoállófázis fajtáját.
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