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Bevezetés 
 

Az élő szervezet sok N-tartalmú vegyületet tartalmaz (egyes 

neurotranszmitterek, porfirinek, poliaminok, enzimek és nitrogén-oxidok), 

melyek prekurzorai, az aminosavak, különösen az úgynevezett 

fehérjealkotó aminosavak, az élet nélkülözhetetlen építőkövei.  

Az egyes anyagcsere folyamatok működési zavarai a szervezet, a szövetek, 

a sejtek aminosav mennyiségének változásához vezetnek. A változás 

mértékéből, valamint arányából vissza lehet következtetni a különböző 

rendellenességekre, enzimdefektusokra, mint a fenilketonúria, a 

jávorfaszörp betegség, a homocisztinúria, az argininúria, valamint a 

gyógyszerkutatásban egy-egy fent említett betegségtípusra kidolgozott 

készítmény terápiás hatásosságára megfelelően előkészített 

sejttenyészeteken, szöveteken, testnedvekből. 

Génjeink aminosavakat kódolnak, következésképpen a napjainkban 

elterjedt génkutatásnál a génmanipuláció eredménye az aminosavak 

minőségi és mennyiségi változásának mérésével elemezhető. 

Az aminosavak nem csak a fehérjék építőkövei, hanem energiaforrásként 

szolgálnak. Tehát a táplálék kiegészítők, infúziós oldatok aminosav 

koncentrációjának ellenőrzése elengedhetetlen. 

A fentiek alapján kitűnik, hogy a modern biokémia, az orvostudomány, a 

klinikai diagnosztika, a genetika, a taxonómia, az élelmiszeripar, a vegyipar 

és a gyógyszeripar számára alapvetően nélkülözhetetlen az aminosavak 

minőségi és mennyiségi meghatározására kidolgozott, megbízható 

analitikai eljárás. 
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Célkitűzés 
 

Kutatómunkám célja az aminosavak minőségi és mennyiségi 

meghatározása 9-fluorenil-metiloxi-karbonil (FMOC)-származékokként, az 

irodalmi adatok alapján egymásnak ellentmondó reakciókörülmények 

tisztázása.  

Az FMOC és az aminosavak reakcióját optimálom: 

 az alkalmazott borát puffer pH értékének (pH 8, 9, 10), 

 az FMOC reagens oldószerének (aceton, acetonitril) és 

 az FMOC koncentrációjának (0,25 - 5 mM) függvényében. 

 Vizsgálom az [FMOC]/[aminosav]T mólarány hatását, és 

meghatározom 

 a kvantitatív származékképzéshez szükséges reakcióidőt. 

 Figyelembe veszem a szennyező csúcsok és az FMOC-OH 

reakciókörülményektől függő mennyiségét. 

 Tanulmányozom a két csúccsal eluálódó aminosav-származékok [N-

FMOC-hisztidin (His-1) és N,NH-(FMOC)2-hisztidin (His-2), N-

FMOC-tirozin (Tyr-1) és N,O-(FMOC)2-tirozin (Tyr-2)] keletkezését 

és mennyiségi meghatározásuk lehetőségeit. 

A kidolgozott módszert a gyakorlatban alkalmazom: plazma minták szabad 

aminosav koncentrációját határozom meg. 

 

Módszerek 
 

A minták 

A szérum mintákat az Országos Onkológiai Intézettől kaptam. A vért 

mellrákban szenvedő, 55-65 év közötti, posztmenopauzás nőbetegektől 



 3

vették le közvetlenül a műtét előtt és a műtét után 3 héttel. A betegek 

onkológiai kezelést nem kaptak. A vérmintát centrifugálták (4000 rpm, 

4ºC, 10 perc), a felülúszót mélyhűtőben tároltuk. A mintákat felolvasztás 

után közvetlenül használtam. 

A modell oldatok 

Az aminosavak analitikai pontossággal mért, 0,03 M koncentrációjú, 0,1 M 

sósavval készült oldatait hűtőszekrényben (4ºC) tároltam, és használat előtt 

desztillált vízzel hígítottam.  

A puffer oldatok 

A borát pufferek 25 ml, a bórsavra és a kálium-kloridra egyaránt 0,8 M 

tartalmú oldat és 0,8 M nátrium-hidroxid elegyítésével készültek. Az 

oldatok pH értékeit a 0,8 M nátrium-hidroxid oldattal pH 8,00-, pH 9,00- 

vagy pH 10,00 értékekre állítottam, majd desztillált vízzel 50 ml térfogatra 

egészítettem (a továbbiakban 0,4 M borát puffer). 

A reagens oldatok 

Az FMOC oldat: az analitikai pontossággal mért, 0,026 g FMOC-Cl-ot 5,0 

ml ACN-ben, vagy acetonban oldottam (20 mM), s használat előtt 

hígítottam. 

Az ADAM oldat: a 0,06 g, analitikai pontossággal mért, ADAM.HCl-ot az 

ACN/0,2 M sósav = 1:1 térfogatarányú elegye 5,0 ml-ében oldottam (80 

mM), s a továbbiakban nem hígítottam.  

A HEPA oldat: a 0,058 g, analitikai pontossággal mért heptilamint 

desztillált vízben oldottam (100 mM), s a továbbiakban nem hígítottam.  

A reagens oldatok jellemzése 

Műveleti üres felvételeket a reagens oldatokkal naponta legalább kétszer 

készítettem. (Az automata mintaadagolót +20ºC hőfokra termosztáltam.) 
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Optimális származékképzés és fehérjementesítés 

Modell oldat esetén a származékképzést az optimális feltételek szerint 

végeztem: 1 ml térfogatú automata mintaadagoló ampullába (Waters, 

Milford, MA, USA) rendre 150 µl aminosav oldatot (5,4x10-8 mól 

aminosav desztillált vízben), 150 µl borát puffert (0,4 M, pH 9), 300 µl 

FMOC reagenst (ACN-ben vagy acetonban oldva) elegyítettem (3x10-7 mól 

FMOC, [FMOC]/[aminosav]T = 5,5:1). A reakciót 20 perc elteltével 50 µl 

ADAM- vagy HEPA oldattal állítottam meg. 

Plazma minták esetében mindenben a fentiek szerint jártam el azzal a 

különbséggel, hogy: 

- a plazma minta különböző hígításait (7,5x, 15x, 30x) használtam;  

- a plazma mintát hozzáadott aminosav standarddal (szabad aminosav 

tartalom ≤ 4x10-8 mól) vagy anélkül mértem; 

- az FMOC mennyisége a reakcióelegyben 1,8 mól volt 

([FMOC]/[aminosav]T = 47:1); 

- a reakcióelegyet a centrifuga szűrőre (cellulóz membrán, 850 μl, 

pórusátmérő 0,45 μm; W. R. Grace & Co, Deerfield, Conn. USA) 

juttattam, és centrifugáltam (5000 rpm, 10 perc; Zuglói Gépgyár, 

Budapest, Magyarország). Ezután a fehérjementes aminosav-

származékokat tartalmazó mintát az automata mintaadagoló 

ampullájába juttattam. 

A modell vizsgálatokat eltérő reakciókörülmények között, minden esetben 

azonos térfogatú reakcióelegyekben készítettem, melyek az értekezés egyes 

fejezeteiben részletezettek. 

Kromatográfiás körülmények 

A HPLC készülék: Waters HPLC rendszert (Waters Pharmaceutical 

Division, Milford, MA, USA) használtam, amely a Waters 996 

fotódiódasoros (DAD)- és a Waters 474 fluoreszcenciás (FL) 
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detektorokból, a Waters 600 vezérlő „négyfejes” pumparendszerből 

(szabályozható hőfokú kolonnatartóval), Waters 717plus termosztálható 

automata mintaadagolóból áll. A számítógép program a Millennium 2.10 

(1992-95) volt. A DAD és FL detektorokat a felsorolási rendben, 

egyidejűleg használtam. A műveleti üres- és az aminosav-származékok 

mérései 190 és 400 nm közötti felvételek voltak (DAD). A DAD 

kromatogramokat 262 nm-en értékeltem. A FL felvételeket az optimális 

excitáció/emisszió hullámhosszakon készítettem (λEx/Em=254/313 nm).  

Az oszlopok: (I) Hypersil-120 ODS (5 μm, 150 x 4,6 mm; BST, Budapest, 

Magyarország) és (II) Thermo Hypersil-100 ODS (5 μm, 150 x 4,6 mm; 

Thermo Fisher Scientific Inc. Waltham, MA, USA) voltak. Az előtét 

oszlopok Hypersil ODS töltetet tartalmaztak (5 μm, 30 x 4,6 mm; BST, 

Budapest, Magyarország). 

Az elválasztás körülményei: az elúciót 50ºC hőfokon végeztem, grádiens 

módban [a nátrium-acetát oldat és a desztillált víz szűrt (0,7 μm); az 

eluensek levegőmentesítése He-mal biztosított], grádiens áramlási sebesség 

mellett. 

Négyféle eluenst alkalmaztam: 

A: 0,05 M nátrium acetát, pH 7,20; 

B: 0,1 M nátrium acetát/acetonitril = 23:22 (v/v), pH 7,20; 

C: 0,1 M nátrium acetát/acetonitril/tetrahidrofurán = 23:11:11 (v/v), 

pH 7,20; 

D: ACN/desztillált víz = 80:20 (v/v). 
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Új tudományos eredmények, következtetések 
 

1. Az FMOC és az aminosavak mennyiségi származékkészítése 

idejét, eltérő reakció feltételek között mértem. Sebesség-meghatározó 

aminosav az aszparaginsav. 

2. Optimális mennyiségi származékképzési feltételeket javasoltam 

(pH 9 értékű borát puffer, acetonitril tartalmú 0,5 mM FMOC reagens, 

{[FMOC]/[aminosav]T = 5,5:1; szerves/vizes = 1:1 (v/v)}, 20 perc 

reakcióidő, reagensfelesleg elvétele 1-aminoadamantánnal). 

3. Igazoltam, hogy a mennyiségi származékká alakulás reakcióidejét 

az FMOC koncentrációja határozza meg: méréseim a 0,5 mM - 5 mM 

tartományban voltak.  

4. Az [FMOC]/[aminosav]T mólviszonyt a 2,5:1 – 66:1 arányok 

szerint változtattam. Kitűnt, hogy az FMOC felesleg biztosítása érdekében, 

az [FMOC]/[aminosav]T ≥ 5,5:1 kell, legyen. 

5. Az aminosav-származékokkal együttesen érkező szennyezőket, 

mennyiségileg, elsőként mértem. Mind FL, mind UV detektálással 

bizonyítottam, hogy számításba vételük elengedhetetlen. 

6. Elsőként vizsgáltam és bizonyítottam, hogy az irodalomban 

megadott értékek, kivétel nélkül, a puffer és az aminosavak vizes 

elegyének pH értékére vonatkoznak (látszólagos pH). Az FMOC reagenssel 

elegyítés után a reakcióelegy pH értéke késedelem nélkül nő, majd órákig 

változatlan (valódi pH). Optimált mérési feltételek között, e növekmény 

értéke 1,6 pH egység, mely pH növekmény az FMOC reagens oldószerétől 

és a puffer oldat eredeti pH értékétől függően változik. 

7. 22 FMOC-aminosavat, pH 7,20 értékű eluensekkel, elsőként 

választottam el. 
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8. A két terméket adó hisztidin (His-1, His-2) és tirozin (Tyr-1, Tyr-

2) származékainak képződését és átalakulását mennyiségileg jellemeztem. 

9. Egyidejű fehérjementesítési és származékképzési eljárást 

dolgoztam ki. A módszert a plazma szabad aminosav tartalmának 

meghatározására hasznosítottam. 

 

Összefoglalás 
 

Kutatómunkám során az aminosavak és a 9-fluorenil-metiloxi-karbonil-

klorid (FMOC-Cl) reakciójának az irodalomban javasolt eltérő 

körülményeit tisztáztam. Kidolgoztam az aminosavak FMOC-

származékokkénti minőségi és mennyiségi meghatározására egy 

megbízható analitikai eljárást: meghatároztam az optimális 

származékképzési feltételeket, valamint 22 FMOC-aminosav elválasztását 

megoldottam. Új módszert fejlesztettem ki plazma minta szabad aminosav 

tartalmának elemzésére. 
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