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1. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

AEOC: antril-etil-kloroformát 

AMQ: 6-amino-kinolin 

AQC: 6-aminokinolin-N-hidroxi-

szukcinimidil-karbamát 

CLND: kemilumineszcens nitrogén-

detektor 

Dabzil-Cl: 4-(dimetilamino)-azobenzol-

4’-szulfonil-klorid 

Danzil-Cl: 5-(dimetilamino)-naftalin-1-

szulfonil-klorid 

ELSD: gőzfázisú fényszórás detektor 

ET: etántiol 

Fl: fluoreszcencia 

FMOC: 9-fluorenilmetil-kloroformát 

GC: gázkromatográfia 

HPLC: nagyhatékonyságú folyadék-

kromatográfia 

IEC: ioncsere folyadékkromatográfia 

Izoindol: 1-alkiltio-2-alkilizoindol 

MAO: monoaminoxidáz enzim 

MCE: 2-merkaptoetanol 

MCP: 3-merkaptopropanol 

MESNA: 2-merkaptoetánszulfonsav 

MPA: 3-merkaptopropionsav 

MS: tömegspektrometria 

MS/MS: tandem tömegspektrometria 

NAC: N-acetil-L-cisztein 

NMR: mágneses magrezonancia 

OPA: orto-ftálaldehid 

PAD: pulzáló amperometriás detektálás 

PITC: fenil-izotiocianát 

PTC: feniltiokarbamoil 

RP-HPLC: fordított fázisú HPLC 

RP-IP-HPLC: fordított fázisú 

ionpárkromatográfia  

RSD: relatív standard deviáció 

SFE: szilárd fázisú extrakció 

SFIM: szelektív fragmentum ionkövetés 

UV: ultraibolya 

VIS: látható tartomány 
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2. BEVEZETÉS 

Az aminosavak a fehérjék építőelemei, résztvesznek a szervezet 

energiagazdálkodásában, és kulcsszerepet töltenek be a nitrogén tartalmú molekulák (pl. 

nukleotidok, hormonok, porfirinek) szintézisében. A húsz aminosav közül, amelyre a 

fehérjék felépítéséhez szükség van, a szervezet csak tizenegyet tud maga előállítani. A 

többi kilenc, ún. esszenciális aminosavat a táplálékkal kell felvenni. Ha ez nem történik 

meg, akkor egyébként kielégítő táplálkozás mellett is súlyos hiányjelenségek léphetnek 

fel (kwashiorkór) [1]. A kórkép jellemzője a növekedés leállása és az ödéma [2]. 

Az aminosavak mellett az aminoknak is fontos élettani jelentőségük van. A biogén 

aminok kis molekulatömegű, bázikus vegyületek, melyek mikroorganizmusok, növényi 

és állati szervezetek anyagcsere folyamatai során keletkeznek, az aminosavak 

dekarboxilezésekor. Számos erjesztett és tartósított élelmiszerben előfordulnak (pl. sajt, 

bor, sör, hal, csokoládé), magasabb koncentrációban az étel romlottságára utalnak. Míg 

kis mennyiségben számos élettani folyamathoz szükségesek, nagyobb mennyiségben 

károsak lehetnek: fejfájást, hányingert, izzadást, erős szívdobogást, magas- vagy 

alacsony vérnyomást, vesemérgezést, agyvérzést okozhatnak. Legveszélyesebbek a 

hisztamin, a tiramin és a feniletilamin. A putreszcinnek, a kadaverinnek, a 

spermidinnek, és a sperminnek közvetlen káros hatása nincs, de jelenlétük a hisztamin 

és a tiramin toxikusságát fokozza [3].  

A poliaminok (putreszcin, spermidin és spermin) az eukariótákban növekedési 

faktorként szerepelnek, és részt vesznek a sejtnövekedés és –osztódás szabályozásában 

[4]. A keringésben és a vizeletben mért magas koncentrációjuk a szervezet daganatos 

megbetegedéseire utal [3].  

Mindezek alapján elmondható, hogy az aminosavak és aminok minőségi és mennyiségi 

meghatározása különféle biológiai mintákban (vér, vizelet, szövetek) és élelmiszerekben 

döntő fontosságú analitikai kémiai feladat.  
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3. IRODALMI HÁTTÉR 

3.1. AZ AMINOSAVAK ÉS AMINOK NAGYHATÉKONYSÁGÚ FOLYADÉK-

KROMATOGRÁFIÁS MEGHATÁROZÁSA 

 
Jelen fejezetben az aminosavak és aminok kromatográfiás meghatározásai közül a 

nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás (HPLC) módszereket mutatom be, mivel 

doktori kutatómunkám során ezzel a témakörrel foglalkoztam. 

Az aminosavak és aminok HPLC elemzése történhet származékképzés nélkül (szabad 

állapotban), vagy származékképzéssel. 

 

3.1.1. Az aminosavak és aminok meghatározása származékképzés nélkül  

 
A módszer előnye a származékképzéshez képest, hogy kevésbé időigényes, és a 

származékképzés hibái (a nem teljesen végbemenő reakció, a képződött 

származékok instabilitása, az esetleges mellékreakciók) nem lépnek fel. Mivel az 

aminosavak nem tartalmaznak nagy hidrofób oldalláncokat, fordított fázisú (RP) 

HPLC meghatározásuk nem hatékony, valamint további nehézséget okoznak az 

oldalláncok polaritásának és bázikusságának egymáshoz viszonyított nagymértékű 

eltérései. Emiatt a leggyakoribb elválasztási módszer az ioncsere 

folyadékkromatográfia (IEC) [5–7] és a fordított fázisú ionpárkromatográfia (RP-IP-

HPLC) [8-16]. 

Az aminosavak többsége – az aromás gyűrűvel rendelkező aminosavak kivételével 

(fenilalanin, triptofán, hisztidin, tirozin) − gyenge kromofor és nem fluoreszkál, 

ezért a származékkészítés nélküli analitikai módszerek esetén a rutin ultraibolya 

(UV) tartományban történő, illetve a fluoreszcenciás (Fl) detektálás nem megoldott. 

UV detektálás a 190-200 nm-es hullámhossz tartományban lehetséges, azonban az 

alacsony hullámhossz miatt a kromatogram zajos, a kimutatási határ magas, s a 

legnagyobb hátrány, hogy a detektálás nem szelektív. Egyes aminosavakra számos, 

speciális detektálási módszert javasolnak [17-19]. A kéntartalmú vegyületek 

(cisztein, metionin) nagy érzékenységű mennyiségi meghatározására pulzáló 

amperometriás detektálás (PAD) alkalmazható mind anion-, mind a kationcserés 

elválasztás után. 
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A HPLC elválasztásoknál használatos univerzális detektorok, mint a gőzfázisú 

fényszórás detektor (ELSD) [5-9], és a tömegspektrometriás (MS) detektor [10-13] 

egyaránt alkalmasak az összes aminosav és amin érzékeny és szelektív mérésére, 

ebben az esetben a kromatográfia során illékony puffereket és ionpárképzőket 

alkalmaznak. Ez utóbbi célra a perfluorkarbonsavak [8-14] bizonyultak a 

legmegfelelőbbnek, nagyobb szelektivitást biztosítanak ugyanis, mint a 

hagyományosan alkalmazott alkánszulfonsavak [15,16], alacsony forráspontjuk 

pedig lehetővé teszi az ELSD, MS és a kemilumineszcens nitrogéndetektorok 

(CLND) használatát is [14]. 

A származékkészítés nélküli aminosav meghatározások hátránya, hogy RP-HPLC 

elválasztások esetén a poláros aminosavak az oszlop holt térfogatával együtt 

eluálódnak. A lipofil oldalláncú aminosavak (kivéve pl. az izoleucin-leucin párt) 

egyszerű grádiens technikával is elválaszthatóak RP-HPLC technikával [6]. 

Az LC-MS technika alkalmazása esetén az MS detektor nyújtotta szelektív 

fragmentum ionkövetés (SFIM) az el nem váló aminosavak esetén is lehetővé teszi a 

minőségi és a mennyiségi meghatározást [10]. A módszer érzékenységét tovább 

növelték a tandem tömegspektrometria (MS-MS) alkalmazásával [11]. 

 

3.1.2. Az aminosavak és aminok meghatározása származékképzéssel 

 
Az aminosavak és aminok többsége nem fluoreszkál, és UV elnyelésük sincs (ld. 

3.1.1. fejezet), ezért meghatározásuk előnyösebb származékaik formájában. Ez 

esetben egy arra alkalmas reagens hozzáadásával fluoroforrá és/vagy kromoforrá 

alakítják azokat. A származékképzés alapvető követelményei közé tartozik, hogy 

(i) a reakció legyen gyors és kvantitatív, 

(ii) lehetőleg vizes közegben menjen végbe, 

(iii) a reagens a primer-, és a szekunder aminocsoportokkal is reagáljon, 

(iv) stabil származékok képződjenek. 

Megkülönböztetünk oszlop előtti-, és -utáni származékképzést, ez utóbbi módszer 

kevésbé népszerű, mivel a kivitelezéséhez szükséges többletköltség jelentős. 

Az aminosavak és aminok meghatározása esetén az oszlop előtti származékképzés a 

legelterjedtebb. 
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3.1.2.1. Meghatározás fenil-izotiocianáttal (PITC) képzett származékok alapján 

Az orto-ftálaldehiddel (OPA) képzett származékkészítés után a második legelterjedtebb 

módszer az aminosavak meghatározására (1. ábra). 

A módszer előnye, hogy a PITC a primer-, és a szekunder aminocsoportokkal is reagál, 

szobahőmérsékleten, öt perc alatt, továbbá, hogy a termékek stabilitása kiváló: száraz 

állapotban mélyhűtőben akár évekig eltarthatók, feloldás után, szobahőmérsékleten 6-8 

óráig stabilak. Hátrány, hogy vízmentes körülményekre van szükség, a reagens 

feleslegét el kell távolítani vákuummal, és a képződött vegyületek nem fluoreszkálnak, 

csak UV detektorral mérhetők, ezáltal a kimutatási határ magasabb [21]. 

1. ábra: Aminosavak feniltiokarbamoil (PTC)-származékainak képződése [20] 

 

N C S NH2R N

H

C

S

N R

H

+

fenil-izotiocianát
(PITC)

feniltiokarbamoil (PTC)-származékaminosav/amin

 
 
 
3.1.2.2. Meghatározás 9-fluorenilmetil-kloroformát (FMOC) származékként 

A FMOC-ot az 1970-es évektől használják, mint védőcsoportot az aminosavak 

szintézisénél. Származékképző szerként a ’80-as évek elejétől alkalmazzák (2. ábra). A 

reakció szobahőmérsékleten, vizes oldatban gyorsan lejátszódik, a primer-, és a 

szekunder aminocsoporttal is, fluoreszkáló, stabil származékok képződnek. UV és Fl 

detektálás egyaránt alkalmazható. Gondot jelent, hogy a FMOC-klorid reagens FMOC-

hidroxiddá hidrolizál, ami a kromatogram közepén nagy, zavaró csúcsként jelenik meg. 

A hidrolízis visszaszorítása érdekében a pH pontos beállítása (optimális pH=8), rövid 

reakcióidő (1-2 perc), és kis reagensfelesleg alkalmazása, vagy a reagensfelesleg 

eltávolítása ajánlott (nempoláros oldószerekkel, pl. pentánnal, vagy aminokkal, pl. 

adamantán aminnal). 

Ha FMOC helyett antril-etil-kloroformátot (AEOC) használnak reagensként, királis 

elválasztás is lehetséges [23]. 
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2. ábra: Aminocsoportú vegyületek reakciója 9-fluorenilmetil-kloroformáttal [22] 
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3.1.2.3. Meghatározás danzil- és dabzil-származékként 

Az 5-(dimetilamino)-naftalin-1-szulfonil-klorid (danzil-Cl), és a 4-(dimetilamino)-

azobenzol-4’-szulfonil-klorid (dabzil-Cl) reagenst egyaránt alkalmazzák aminosavak és 

aminok meghatározására (3-4. ábra). Mindkét reagens a primer-, és a szekunder 

aminocsoporttal is reagál, és stabil származékok képződnek. A danzil-származékok 

előnye, hogy UV és/vagy Fl válaszjelet is adnak, ezáltal a kimutatási határ alacsonyabb, 

mint a dabzil-származékok esetén, ahol csak UV és/vagy látható (VIS) detektálás 

lehetséges. További előnyük még, hogy királis oszlop esetén enantiomerek elválasztását 

is lehetővé teszik.  

A módszer hátránya, hogy a származékképzést magas hőmérsékleten és hosszabb ideig 

kell végezni: a danzil-származékokat 60 °C-on 60 percig, vagy 38 °C-on 90-120 percig, 

míg a dabzil-származékokat 70 °C-on 15-30 percig készítik [26]. A biogén aminok 

danzil-származékként történő meghatározása esetén újabban mikrohullámú készüléket 

alkalmaztak a reakcióidő csökkentése érdekében: kb. 250 W teljesítmény esetén 5 perc 

elég a származékképzéshez [27]. 
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3. ábra: Aminocsoportú vegyületek reakciója danzil-kloriddal [24] 
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4. ábra: Aminocsoportú vegyületek reakciója dabzil-kloriddal [25] 
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3.1.2.4. Meghatározás 6-aminokinolin-N-hidroxi-szukcinimidil-karbamát (AQC) 

származékként 

AQC reagens alkalmazása esetén stabil, fluoreszkáló és UV aktív származékok 

képződnek, amelyek szobahőmérsékleten több napig, hűtőszekrényben egy hónapig 

eltarthatóak (5. ábra). Mind a primer-, mind a szekunder aminocsoporttal reagál, enyhén 

bázikus körülmények között. A származékképzési reakcióval egyidejűleg a reagens 

hidrolizál, emiatt szinte pillanatszerűen kell az oszlopra juttatni, és kb. ötszörös 

reagensfelesleget célszerű alkalmazni. A hidrolízis során 6-aminokinolin (AMQ) 

képződik, aminek emissziós spektruma mintegy 100 nm-rel eltér az 

aminosavszármazékok emissziós spektrumától, a kromatogramon elsőként, kisebb 

csúcsként  jelenik meg, nem zavarja a többi komponens elválasztását [29]. 
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5. ábra: Aminocsoportú vegyületek reakciója 6-aminokinolin-N-hidroxi-
szukcinimidil-karbamáttal [28] 

 

N

N
H

C

O

O
N

O

O

R NH2

N

N
H

C

O

N
H

R

OH
N

O

O

6-aminokinolin-N-hidroxi-szukcinimidil-
-karbamát (AQC)

+

aminosav/amin +

aminokinolin-származék

N-hidroxi-szukcinimid

 
 

3.1.2.5. Meghatározás orto-ftálaldehid (OPA) származékként 

A primer aminocsoportú vegyületek OPA-val, valamely tiocsoportot (–SH) tartalmazó 

segédanyag jelenlétében, 1-alkiltio-2-alkilizoindolt (izoindol) képeznek (6. ábra). SH 

csoport tartalmú segédreagensként leggyakrabban 2-merkaptoetanolt (MCE), ezenkívül 

3-merkaptopropionsavat (MPA), vagy N-acetil-L-ciszteint (NAC) alkalmaznak. A 

módszernek számos előnye ismert: egyszerű, szelektív, vizes oldatban gyorsan 

lejátszódik, a reagensfelesleget nem kell eltávolítani, UV és Fl detektálás egyaránt 

lehetséges. Hátránya, hogy az OPA a szekunder aminocsoporttal nem reagál, továbbá, 

hogy a képződött izoindolgyűrű bizonyos vegyületek esetén nem stabil, másodlagos 

termékek keletkeznek.  

 
6. ábra: Primer aminocsoportú vegyületek reakciója orto-ftálaldehiddel [30] 

 

CHO
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R1 SH R2 NH2 N

S R1

R2+ +
- 2H2O

o-ftálaldehid (OPA) tiol vegyület aminosav/amin 1-alkiltio-2-alkilizoindol  
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Az OPA-származékképzés bevezetése óta (1971) töretlen népszerűségnek örvend. Ezt 

igazolja az is, hogy az 1982-1998-ig terjedő időszakban az összes származékképzéses 

aminosav meghatározás 30,4%-a OPA-val történt, míg 1998-2004 között ez az érték 

39,5%-ra növekedett [31]. Az elmúlt hat év során csaknem 800 cikk jelent meg az 

aminosavak és aminok OPA-származékként való meghatározásáról. Az esetek több, 

mint 60%-ában MCE-t használtak SH csoportú segédanyagként (7. ábra), [32]. 

 

7. ábra: Aminosavak HPLC-elemzése OPA származékokként: a 2000-2006 
időszakban megjelent, választott közlemények alapján, az OPA reagens SH 
csoportú segédanyagai szerinti csoportosításban [33] 

 

 

 
 

A nagy népszerűség a származékképzési technika gyorsaságával és egyszerűségével 

magyarázható, holott közismert tény, hogy a képződött izoindol-származékok, és a 

reagens saját maga is instabilak. 

Az irodalom részletes tanulmányozása után kitűnik, hogy  

1. A reagenskészítési szokások eltérőek.  

2. Az aminosavak OPA-származékairól eltérő, egymásnak ellentmondó stabilitási 

adatokat közölnek.  

Kiválasztott publikációk száma 
 

%- az összes kiválasztottra vonatkoztatva 

 

Felhasznált reagens 
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3. Hat igen fontos aminosav (glicin, β-alanin, γ-aminovajsav, hisztidin, ornitin, 

lizin), továbbá a mono- és diaminok származékait sokkal kevésbé stabilnak vélik 

a többi aminosavéhoz képest. 

Kutatócsoportunk tíz éve foglalkozik az aminosavak és aminok OPA-származékként 

való meghatározásával [34-46]. A részletesen és sokoldalúan vizsgált módszer 

legfontosabb eredményeit röviden ismertetem. 

 

3.1.2.5.1. Az OPA reagens elkészítése 

Az OPA reagenst jellemző értékek az OPA és az SH tartalmú segédanyag mólaránya, a 

reagens készítéséhez használt puffer koncentrációja és pH-értéke, a tárolási hőfok, az 

eltarthatósági idő, az OPA és az aminocsoportot tartalmazó vegyület mólaránya, a 

származékképzés reakcióideje. Ezek az adatok az irodalomban nem egységesek, sőt, 

sokan nem is tulajdonítanak jelentőséget a reagens tárolására, vagy az OPA felesleg 

mennyiségére vonatkozóan.  

Mindezek alapján nehéz összehasonlítani az irodalmi stabilitási adatokat, és ezáltal 

következtetéseket levonni, főleg a hat legkevésbé stabilnak tartott aminosav esetén. 

Kutatócsoportunk bizonyította, hogy a reagens összetételének és a 

reakciókörülményeknek elsődleges fontossága van.  

Az alábbi táblázatban összehasonlítom a reagens készítésére vonatkozó irodalmi 

adatokat (az egyszerűség kedvéért csak a szélsőértékeket tüntetem fel) és a 

kutatócsoportunk által optimált értékeket (1. táblázat).  

 

1. táblázat: Az irodalomban leírt reagenskészítési adatok és a kutatócsoportunk által 
optimált értékek összehasonlítása, a reagens készítésére vonatkozóan 

 

 Irodalmi értékek Optimált értékek 
SH/OPA mólarány 0,11–96 3 

OPA/As vagy A mólarány 1–2x107 20 
Puffer koncentráció (mol/dm3) 0,03–0,64 0,2 

Puffer pH 8–10,5 9,3 
Tárolási hőfok Szobahőmérséklet/hűtőszekrény Hűtőszekrény, 4 ˚C 

Eltarthatósági idő 1 nap–1 hónap 9 nap* 
Reakcióidő 1 perc–4 óra 1–7 perc** 

 
Jelölések: As=aminosav, A=amin. 
Megjegyzések: *=segédanyagtól függően, **=aminocsoportú vegyülettől függően. 
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3.1.2.5.2. A reagens saját fluoreszcenciájának vizsgálata 

Az irodalmi adatok szerint az SH csoportú segédanyagot tartalmazó OPA reagensek 

fluoreszkáló összetevőket nem tartalmaznak. Néhány hivatkozás [47-56] − az úttörő 

közleményt is beleértve [57] − , s a mi tapasztalataink szerint is, ez nem így van. 

Kutatócsoportunk vizsgálatai azt mutatták, hogy UV és Fl detektáláskor egyaránt 

szennyező összetevőkkel kell számolni. A reagensekből adódó szennyező csúcsok 

mennyisége és minősége a reagens korától, összetételétől és koncentrációjától függ. 

Ezért fontos tudni, hogy azonos elkészítési és tárolási feltételek mellett, ugyanazon 

reagensek esetén is, a szennyezések mennyisége és minősége változik. A szennyezők 

figyelembevétele, és az aminosav- vagy amin-csúccsal történő együttes elúció esetén, 

azok levonása elengedhetetlenül szükséges. A mennyiségi mérések érdekében naponta 

legalább egy műveleti üres felvételt kell készíteni.  

 

3.1.2.5.3. A származékok (in)stabilitása 

A reakcióban keletkező izoindolszármazékok stabilitását a tiol segédreagens összetétele 

és kémiai szerkezete nagymértékben befolyásolja. 

Az 1980-as években azonos kísérleti körülmények között hasonlították a MCE, a 3-

merkaptopropanol (MCP) és az etántiol (ET) segédreagenssel készült 

izoindolszármazékok stabilitását, hat modellvegyület (propil-amin, γ-aminovajsav, β-

alanin, glicin, β-aminovajsav és alanin) esetén. A β-alaninszármazék stabilitása a 

következő sorrend szerint változott: OPA/MCP > OPA/ET > OPA/MCE [58,59]. 

Megállapították továbbá, hogy az OPA/ET reagenssel képzett származékok átlagos 

fluoreszcenciás intenzitása mintegy hétszerese az OPA/MCE reagens származékaihoz 

képest [48]. Mindezek ellenére napjainkban is a MCE a leggyakrabban alkalmazott 

származékképző szer (ld. 7. ábra). További vizsgálatok szerint az OPA feleslege 

katalizálja a származékok bomlását, vagyis csökkenti azok stabilitását. Az ésszerűtlenül 

alkalmazott nagy OPA-felesleg (ld. 3.1.2.5.1. fejezetrész) a származékok stabilitásának 

jelentős csökkenéséhez vezet, ennek köszönhető az a nézet, hogy a származékok 

bomlékonyak (8. ábra).  
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8.ábra: Aminosavak OPA/MCE-származékainak stabilitása  

A: Reagensfelesleg jelenlétében, B: Reagensfelesleg nélkül [47] 

(Megjegyzés: az y tengelyen a fluoreszcenciás intenzitás látható) 

 

 

Az ábrán látható, hogy bizonyos aminosavak OPA-származékai (glicin, lizin, ornitin) 

reagensfelesleg jelenlétében a többi származékoknál jelentősen bomlékonyabbak. Ezek 

az aminosavak az elválasztás során több csúcsban eluálódnak, egynél több OPA-

származékot képeznek.  

Kutatócsoportunk igazolta, hogy az egy és két, vagy több terméket adó aminosavak és 

aminok viselkedése közötti különbség az aminocsoporthoz kapcsolódó alkilcsoport 

rendűségével magyarázható. Ha az aminocsoport egy metiléncsoporthoz (–CH2–NH2) 

kapcsolódik, akkor a vegyület OPA/tiol-származéka időben bomlik, ha egy 

metincsoporthoz (>CH–NH2) kapcsolódik, akkor stabil származékot ad.  

A több csúcsot adó aminosavak és aminok esetén a reagáló NH2– csoport mellett α-

helyzetben mindig metiléncsoport van (NH2−CH2−), vagyis másodlagos terméket 

képeznek a glicin (NH2−CH2−COOH), a β-alanin (NH2−CH2−CH2−COOH) és a γ-

aminovajsav {NH2−CH2−(CH2)2−COOH}, a diaminocsoporttal rendelkező ornitin 

{NH2−CH2−(CH2)2−CHNH2−COOH} és a lizin {NH2−CH2−(CH2)3−CHNH2−COOH}, 
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illetve aminok esetén a NH2−CH2−R vegyületek OPA/tiol-származékai (2. táblázat), 

[39]. 

 

2. táblázat: Egy, és több OPA származékot képező aminosavak és aminok [39] 

Egynél több OPA-val képez származékot 
glicin NH2CH2-COOH 
β-alanin NH2CH2-CH2-COOH 
γ-aminovajsav NH2CH2-(CH2)2-COOH 
ornitin NH2CH2-(CH2)2-CHNH2-COOH 
lizin NH2CH2-(CH2)3-CHNH2-COOH 
n-α-acetil-l-lizin NH2CH2-(CH2)3-CHNH(CH3CO)-COOH 
n-α-benziloxi-l-lizin NH2CH2-(CH2)3-CHNH(C6H5CH2O)-COOH 
ε-aminokapronsav NH2CH2-(CH2)4-COOH 
hisztidin C3N2H3-CH2-CHNH2-COOH (kivétel) 
etanolamin NH2CH2-CH2-OH 
n-C1-C5, i-C4 aminok NH2CH3, NH2-(CH2)2-5 

C2-C5 diaminok NH2CH2-(CH2)1-4-NH2 

agmatin NH2CH2-(CH2)3-NHC(=NH)NH2 

tiramin NH2CH2-CH2-C6H4-OH 
bisz(hexametilén)triamin NH2CH2-(CH2)5-NH-(CH2)5-CH2NH2 
spermin NH2CH2-(CH2)2-NH-(CH2)4-NH-(CH2)2-CH2NH2 
spermidin NH2CH2-(CH2)3-NH-(CH2)2-CH2NH2 

Egy OPA-val képez származékot 
α-aminosavak (összes)* R-CHNH2-COOH 
n-ε-acetil-l-lizin NH(CH3CO)-(CH2)2-CHNH2-COOH 
n-ε-formil-l-lizin NH(CHCO)-(CH2)2-CHNH2-COOH 
i-propilamin CH3-CHNH2-CH3 

szekunder butilamin CH3-CHNH2-CH2CH3 
tercier butilamin CH3-CNH2CH3-CH3 
 
*kivéve a fentiek 

 

A táblázatban látható, hogy a hisztidin kivétel: >CH–NH2 molekularészletet tartalmaz, 

mégis több származékot képez. Ez a molekulán belüli átrendeződéssel (tautomerizáció) 

magyarázható, aminek során –CH2–NH2 csoport jön létre. A reakció a hőfok függvénye: 

minél magasabb a hőmérséklet, annál nagyobb az átalakulás mértéke [45]. 
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A másodlagos termékek szerkezete, a reakció mechanizmusa 

Az elsődleges termék egy molekula OPA + egy molekula SH csoport tartalmú vegyület 

+ egy molekula amincsoportot tartalmazó vegyületből, két molekula víz kilépéssel 

keletkező izoindol gyűrű (ld. 6. ábra). 

Az elsődlegesen képződő izoindolszármazékból egy további molekula OPA 

beépülésével másodlagos termék képződik (–CH2–NH2 csoport esetén), (9. ábra). A 

reakció mechanizmusát HPLC-MS vizsgálatokkal igazolták [39]. 

 

9. ábra: Az elsődlegesen keletkező izoindol-termék reakciója egy további OPA-

molekulával [39] 
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Kutatócsoportunk korábbi stabilitásvizsgálatai eredményeként megállapítható: 

1. Az egyetlen OPA/tiol/aminosav-származékok stabilitása nagy, még hat órás 

reakcióidő után is a bomlás kevesebb, mint 4%. 

2. Az egynél több terméket adó OPA/tiol-származékok elemzése azt mutatta, hogy 

eme aminosavak OPA-származékai átalakulnak: az elsődlegesen és az 

átalakuláskor keletkező csúcsok UV abszorbanciájának és/vagy Fl 

intenzitásának összege időben állandó. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 

termékeket a keletkező csúcsok összege alapján kell értékelni. Ebben az esetben 

ezeknél a származékoknál sem kell jelentős válaszjel-csökkenéssel számolnunk 

(<10%), a hisztidint kivéve. OPA/MPA reagens esetén a hisztidin összegzett 

csúcsterülete 63%-ra, míg OPA/NAC esetén 82%-ra csökken 6 órás reakcióidő 

után. 7 perces reakcióidő esetén nem kell csökkenéssel számolni. 

A vizsgálatoknál alkalmazott körülmények: OPA/SH mólarány 1/3 (SH=NAC, MPA); 

pH 9,3; reakcióidő: 7 perc, 3 óra, 6 óra [36]. 
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3. Különböző SH-csoportú segédreagensek {MCE, MPA, NAC, 2-

merkaptoetánszulfonsav (MESNA), és ET} alkalmazásával összehasonlító 

vizsgálatokat végeztek egy egyetlen (alanin) és egy, egynél több OPA-

származékot adó aminosav (lizin) esetén. Az öt tiovegyület közül, az alanin és a 

lizin az OPA/ET reagenssel ad maximális válaszjelet (zárójelben, integrátor 

egység/pmol értékekben kifejezve): 

a) alanin: OPA/ET (5,29) > OPA/MCE (4,60) > OPA/MPA (4,35) > 

OPA/NAC (3,56) > OPA/MESNA (2,77); 

b) lizin: OPA/ET (5,98) > OPA/MCE (2,58) > OPA/MPA (1,81) > 

OPA/NAC (1,52) > OPA/MESNA (1,29). 

A kapott eredmény a tiovegyület kémiai tulajdonságaival magyarázható: minél 

rövidebb szénláncú, és minél kevésbé poláros a molekula, annál stabilabb a 

képződött származék. 

Az alifás aminok és az etanolamin vizsgálata során az összehasonlított ET, 

MPA, NAC, és MCE közül szintén az ET segédreagenssel képzett származékok 

bizonyultak a legstabilabbnak, az összes amin esetén már egy perc reakcióidő 

után maximális válaszjelet mértek. A legkisebb stabilitásúnak tartott metilamin 

OPA/ET-származéka is 3 óráig azonos és magas válaszjelet szolgáltat. 

Ugyanezen segédreagensekkel vizsgálva a biogén aminok (putreszcin, 

kadaverin, hisztamin, tiramin, agmatin) OPA-származékait azt tapasztalták, 

hogy az agmatin kivételével, az összes többi vizsgált biogén amin esetén az 

OPA/ET reagens alkalmazása előnyösebb, mint az OPA/MPA(NAC)- illetőleg 

az OPA/MCE reagensé [32]. 

Mindezek alapján elmondható, hogy az aminosavak, az alifás- és a biogén 

aminok meghatározásához az OPA/ET reagens a legjobb választás. 
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3.2. AZ AMINOSAVAK ÉS BIOGÉN AMINOK MEGHATÁROZÁSA 

BIOLÓGIAI SZÖVETEKBEN 

 
A biológiai szövetek aminosav- és amintartalmának meghatározásával foglalkozó 

irodalom alapján négy fő mintaelőkészítési technikát különíthetünk el, úgymint: 

1. Kivonás savakkal vagy szerves oldószerekkel. 

a. Felhasznált savak: szulfoszalicilsav [67-69, 71, 77-78, 80, 83], 

perklórsav [66, 70, 72, 84], triklórecetsav [73, 74, 76], sósav [79]; 

b. Szerves oldószerek: metanol [66, 75], ditioeritritol [81], acetonitril és 

etanol (2+1) elegye [82], aceton, acetonitril [84]; 

2. Ultraszűrés [62,63,84]; 

3. Ultracentrifugálás [85]; 

4. Szilárd fázisú extrakció (SFE) [62,63,84]. 

Egyes szerzők szerint, kvantitatív fehérjementesítés csak savakkal történhet [84]. 

A fehérjékből való kivonásuk után az aminosavak és aminok kromatográfiás 

meghatározását legtöbb esetben HPLC-módszerrel végzik, OPA- [60-66], PTC- [67-

71], FMOC- [72], vagy egyéb származékként [73-76], (3. táblázat). 

Ahogy a 3.1.2.5. fejezetrészben ismertettem, az OPA-származékkészítés fontos 

követelménye a reakció pH-értékének pontos beállítása, feltételezhetően ez az oka 

annak, hogy a leírt OPA-módszerek közül csak egy esetben használtak savat  a 

fehérjementesítéshez (0,3 M perklórsav), [66].  
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3. táblázat: Biológiai minták előkészítésének, aminosav- és amintartalmuk 
meghatározásának körülményei: HPLC- [60-76], IEC- [77-80], gázkromatográfiás 
(GC) [81-83] és mágneses magrezonanciás (NMR) [84] módszerrel, irodalmi 
adatok alapján 

A vizsgált 
minta 

Előkészítés/fehérjementesítés Módszer: mért összetevők 
Vny.%/ 
RSD%, CC 

H. 

Plazma többféle OPA/MCE: 25 aminosav - 60 

CSF fehérjementesítés nélkül 
OPA/MCE: Ala, Asp, Glu, Gln, 
Gly, Ser, Taurn, Tyr 

- 61 

Plazma ultraszűrés 
OPA/MPA vagy FMOC: 
fehérjealkotó aminosavak 

- 62 

CSF ultraszűrés 
OPA/MCE: γ-glutamilglutamin, 
Taurn 

-/≤ 4,0 63 

Plazma SFE OPA/MCE: dimetil-arginin -/≤ 5,5 
64,
65 

CSF metanol és perklórsav OPA/MCE: Asp, Glu 98/≤ 7,3 66 
Plazma, 
biol.foly., 
szövet 

szulfoszalicilsav PITC: 23 aminosav 97/≤ 4 67 

Biol.foly., étel 
szulfoszalicilsav vagy 
ultraszűrés 

PITC: fehérjealkotó aminosavak ≤ 98/10 68 

Plazma 
Vizelet 
CSF 

 
szulfoszalicilsav 
 

PITC: fehérjealkotó aminosavak - 69 

Agyszövet 
perklórsav, KOH-os 
semlegesítés 

PITC: 34 aminosav ≤ 93/≤ 11,7 70 

Vér szulfoszalicilsav PITC: fenilalanin, tirozin 93-104/≤ 15,4 71 

Hús 
perklórsav + metanol elegye, 
KOH-os semlegesítés 

FMOC: tiramin, triptamin, 
feniletilamin 

70-80/≤ 7,2 72 

Rákos szövetek triklórecetsav HSQC: Put, Cad, Spd, Spm 77-96/≤ 3,8 73 
Vér(patkány) triklórecetsav NBD-F: D-és L-aszpartát 95-111/0,998 74 

Humán szérum metanol 
DMS-Cl: N-term. prolil-
dipeptidek, prolin, hidroxi-prolin 

≥ 90,8/≤ 10,8 75 

Plazma triklórecetsav ABD-F/SBD-F: homocisztein ≥ 98,6/≤ 2,5 76 
Plazma szulfoszalicilsav IEC: szabad/kötött aminosavak -/≤ 10,3 77 
Plazma szulfoszalicilsav IEC: szabad aminosavak 89/≤ 12,7 78 
Plazma sósav IEC: szabad aminosavak - 79 
Plazma szulfoszalicilsav IEC: szabad aminosavak - 80 

Szérum ditioeritritol és perklórsav 
N(O,S)-izobutoxikarbonil-
metil-észter: fehérjealkotó 
aminosavak + ornitin 

88-108/0,998 81 

Plazma acetonitril + etanol elegye 
ECF: fehérjealkotó aminosavak 
+ 30 szerves sav 

83-121/≤ 12,4 82 

Leukémiás sejt szulfoszalicilsav HFBA: Put, Cad, Spd, Spm 87-103/≤ 6,9 83 

Plazma 
ultraszűrés / SFE / aceton / 
perklórsav / acetonitril 

1H-NMR: alacsony 
molekulatömegű metabolitok 

- 84 

 
Rövidítések jegyzéke: ABD-F: 4-fluoro-7-aminoszulfonil-benzofurazán, Ala: alanin, Asp: aszparaginsav, 
biol. foly.: biológiai folyadék, Cad: kadaverin, CC: korelációs koefficiens, CSF: cerebrospinális 
folyadék, DMS-Cl: 4-(5,6-dimetoxi-2-ftálimidil)-2-metoxifenilszulfonil klorid, ECF: etil-kloroformát, 
Gln: glutamin, Glu: glutaminsav, Gly: glicin, H.: hivatkozás, HFBA: hepta-fluoro-vajsavanhidrid, 

HSQC: N-hidroxiszukcinimidil-6-kinolin-karbamát, KOH: kálium-hidroxid, NBD-F: 4-fluor-7-
nitrobenzofurazán, N-term.: N-terminális, Put: putreszcin, RSD: relatív standard deviáció, SBD-F: 7-
flourobenzo-2-oxa-1,3-diazol-4-szulfonsav, Ser: szerin, Spd: spermidin, Spm: spermin, Taurn: taurin, 
Tyr: tirozin, Vny.: visszanyerés, -: nincs adat. 
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3.3. A SAJTOK SZABAD AMINOSAV- ÉS BIOGÉN AMINTARTALMÁNAK 

BIOLÓGIAI JELENTŐSÉGE ÉS ELEMZÉSÜK LEHETŐSÉGEI 

 

A sajtok magas fehérjetartalmuk miatt jelentős mértékben hozzájárulnak a szervezet 

esszenciális aminosav-ellátásához. A sajtok fehérjetartalma 20 és 35% között változik, 

és egy típuson belül a fehérjetartalmat a zsírtartalom jelentős mértékben befolyásolja. 

100 g lágy sajt a napi fehérjeszükséglet 30-40%-át, 100 g kemény sajt 40-50%-át 

biztosítja [86]. 

Az összes aminosavtartalom megoszlik a szabad- és a fehérjékben kötött aminosavak 

között. A sajtok érése folyamán fehérjebomlás következik be, amelynek mértéke 

különböző sajtoknál eltérő. A proteolízis során képződő szabad aminosavak jellemzőek 

az adott sajtra, és befolyásolják annak organoleptikus tulajdonságait [87]. Ízetlenek azok 

a sajtok, ahol a szabad aminosavak koncentrációja alacsony [86]. Bizonyos 

aminosavaknak az íz kialakulásában különösen fontos szerepük van, mint pl. a svájci 

sajtok jellegzetes édeskés ízét adó prolinnak [87]. A leucin, az arginin, és a fenilalanin a 

keserű ízhez járulnak hozzá [86]. 

A szabad aminosavak dekarboxileződése aminok keletkezéséhez vezet. A hisztidin 

dekarboxilezéséből hisztamin, a tirozinból tiramin, a triptofánból triptamin, az 

ornitinből putreszcin, a lizinből kadaverin, a fenilalaninből feniletilamin képződik, ezek 

a sajt legfontosabb aminjai. A biogén aminok az étel minőségét jellemzik, 

megnövekedett mennyiségük rossz higiéniás körülményekre utal. A sajtok biogén 

amintartalma a szabad aminosavtartalomhoz hasonlóan változó, a kemény sajtok 

kevesebb, a lágy sajtok nagyobb mennyiséget tartalmaznak [88]. Meghatározásuk 

fontos, mert nagyobb mennyiségben fogyasztva káros élettani hatásokat váltanak ki. 

Megnövekedett tiramin mennyiség életveszélyes hipertóniás krízist, ún. sajtreakciót 

okoz. Nagyobb mennyiségben elfogyasztott triptamin-, és feniletilamin migrénes 

fejfájást vált ki az arra érzékenyekben. A hisztamin szintén fejfájást, ezenkívül alacsony 

vérnyomást, emésztési zavarokat okozhat. Az aminok lebontásáért a monoaminoxidáz 

enzim (MAO) felelős, ennek gyógyszeres gátlása (pl. depresszió kezelése), vagy 

veleszületett hiánya esetén a káros hatások kialakulásához kisebb mennyiségű amin is 

elegendő. Poliaminok (putreszcin, kadaverin, spermidin és spermin) jelenléte a 

hisztamin és tiramin toxikusságát fokozza. 100 g mintára vonatkoztatva 10 mg 
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hisztamin hisztamin mérgezést, 10-80 mg tiramin sajtreakciót (MAO-gátlók szedése 

esetén ez az érték 6 mg), 3 mg feniletilamin migrénes fejfájást okoz [89]. 

Az aminosavak és a biogén aminok mennyiségének ismerete erjesztett élelmiszerekben 

alapvető fontosságú. 

A sajtminták előkészítése, aminosav- és amintartalmának fehérjéből való kinyerése 

leginkább erős savakkal történik. Irodalmi adatok szerint, az elmúlt 12 év során 

legtöbbször sósavat [87-101], ezt követően perklórsavat [102-106] és triklórecetsavat 

[107-110] használtak. A biológiai minták előkészítésénél gyakran alkalmazott 

szulfoszalicilsav szerepe alárendelt [111]. Egy esetben forró vízzel végezték a kivonást 

[112].  

Aminosavakat és aminokat együttesen igen kevesen határoztak meg [88, 90, 103-104, 

106, 108], és a legtöbb elválasztott összetevő 11 aminosav és 5 biogén amin volt [104]. 

Leggyakrabban csak az amintartalmat [89, 92-97, 99, 102, 105, 107, 109], vagy csak az 

aminosavtartalmat [87, 91, 98, 100-101, 104, 110-112] mérik. 

A sajtban lévő aminosavak és aminok kromatográfiás meghatározására − a biológiai 

szövetekhez hasonlóan − elsősorban származékképzéses HPLC eljárást alkalmaznak. A 

különböző módszereket a 4. táblázat mutatja be. 
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4. táblázat: A sajtok fehérjementesítése, aminosav- és amintartalmuk 
meghatározása különböző módszerekkel, irodalmi adatok alapján 
 

Minta Fehérjementesítés 
Mód-
szer 

Sajtban mértek/elúciós idő 
Vny.%/ 
RSD% 
v. CC 

H. 

sajt 0,1 M HCl HPLC/
FMOC 

15 As, 3 BA/94 perc -/≤ 0,23 90 

Idiazábal sajt-
érlelés során 
(spanyol) 

0,1 M HCl HPLC/
PITC 

31 As, fő: Glu, Leu, Val, Phe, Lys, 
Ala (>50%),/- perc 

-/≥ 0,935 
(csak fő 
As-ra) 

91 

Camambert sajt 
(friss/1 hónapos) 

0,1 M HCl CE/ 
FITC 

9 As: Lys, Arg, Orn, Tyr, Phe, Ser, 
Ala, Gly, Asp,  
3 BA: Put, PhEtA, Cad/25 perc 

-/ ≤ 8,9 
 

88 

Grana és 
Gorgonzola sajtok 

0,1 M HCl/butanolos 
extrakció 

HPLC/
danzil 

8 BA: Trpn, PhEtA, Put, Cad, 
Hisn, Tyrn, Spd, Spm/6 perc 

2-92/ 
0,3-44 

92 

10-féle brazil sajt 
(Minas, 
Gorgonzola…stb,) 

0,1 M HCl/éteres 
extrakció 

HPLC/
OPA/ 
MCE 

10 BA: Hisn, Put, Cad, Tyrn, Spd, 
Spm, PhEtA, Ser, Agm, Trpn/ 80 
perc 

76-112/- 89 

Ossau-Iraty  
(spanyol juhsajt) 

0,1 M HCl HPLC/
PITC 

25 As/ 70 perc - 87 

Semicotto Caprino  
(olasz kecskesajt) 

0,1 M HCl HPLC/
danzil 

6 BA: Trpn, PhEtA, Cad, Tyrn, 
Spd, Spm/15 perc 

- 93 

Toma sajt (olasz) 0,1 M HCl HPLC/
danzil 

4 BA: Put, Cad, Tyrn, Hisn/20 perc - 94 

Pecorino 
Abruzzese (olasz  
juhsajt) 

0,1 M HCl HPLC/
danzil 

9 amin: Hisn, Tyrn, Put, Cad, etil-
amin, Trpn, Spm, Spd, PhEtA/15 
perc 

- 95 

Niva sajt 0,1 M HCl CE 6 BA: Tyrn, Hisn, Trpn, Agm, Put, 
Cad/ 10 perc 

86-107/ 
2-4 

96 

Parmigiano 
Reggiano sajt 

0,1 M HCl HPLC/
danzil 

8 BA: Trpn, PhEtA, Put, Cad, 
Hisn, Tyrn, Spd, Spm/25 perc 

58-98/ 
2,1-9,5 

97 

Mahon sajt 
(spanyol) 

0,05 M HCl IEC/nin-
hidrin  

27 As, fő: Glu, Val, Leu, Lys, Phe 
(~50%)/- perc 

-/5,2 98 

Parmezán sajt 1 M HCl HPLC/
OPA/ 
MCE  

10 BA: Spm, Spd, Agm, Put, Cad, 
Hisn, Tyrn, PhEtA, Trpn, Ser/50 
perc (csak addíció) 

79-109/- 
 

99 

Hispanico sajt 0,1 M HCl, 40% TCA HPLC/
AQC 

17 As/- perc - 100 

Roncal-féle juhsajt 0,1 M HCl, 40% TCA HPLC/
PITC 

23 As, fő: Leu, Glu, Lys, Phe, Val, 
Ile/70 perc 

- 101 

Gouda sajt 0,6 M HClO4 HPLC/
OPA/ 
MPA 

3 BA: Put, Hisn, Tyrn/- perc 96-113/- 102 

Emmentáli sajt 0,375 M HClO4/ 
butanol 

IC 2 As: Tyr, His, 
3 BA: Put, Cad, Tyrn/30perc 

95,5/ 
4-8,3 

103 

Azeitão sajt 
(portugál) 

0,2 M HClO4 HPLC/
dabzil 

11 As: Gly, Ala, Pro, Val, Met, 
Arg, Ile, Leu, Orn, Lys, His, 5 BA: 
Hisn, Tyrn, Put, Cad, Spm/ 90perc 

≥ 90/≤ 4 104 

sajt 0,5 M HClO4/ etil-
acetát/aceton (2/1) 
extrakció 

HPLC/
NBD-
Cl 

Tyrn/10 perc 98/4,5 105 

Török fehér sajt 1 M HClO4 HPLC/
OPA/ 
MPA 

4 As: His, Tyr, Phe, Trp,  
4 BA: Hisn, Tyrn, PhEtA, Trpn/-
perc 

-/- 106 
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Minta Fehérjementesítés 
Mód-
szer 

Sajtban mértek/elúciós idő 
Vny.%/ 
RSD% 
v. CC 

H. 

Gorgonzola sajt 5% TCA/éteres 
extrakció 

ionpár 
HPLC 

4BA: Tyrn, Hisn, PhEtA, Trpn/21 
perc 

52-89/ 
1,1-3,8 

107 

Pecorino, Caciotta 
sajtok  

5% TCA/éteres 
extrakció 

ionpár 
HPLC 

4 As: His, Tyr, Phe, Trp,  
1 BA: Tyrn/40perc  

56-98/ 
0.998 

108 

Manchengo sajt 
(spanyol juhsajt) 

5% TCA CE 4 BA: Hisn, Tyrn, PhEtA, 
Trpn/10perc 

60-103 
/- 

109 

Feta sajtok 40% TCA HPLC/
dabzil 

24 As, fő: Leu, Val, Phe, Lys/95 
perc 

- 110 

Ossau-Iraty sajt 
(francia juhsajt) 

6.25% SSA HPLC/
TNBS 

25 As, fő: Glu, Asn, Gln, Val, Leu, 
Phe, Lys 

-/≥ 0.951 111 

Parmiggiano 
Reggiano/ 
Emmentáli 

Forró víz HPLC 
 

6 As: Ala, Glu, Gly, Lys, Ser, Val 
/20 perc 

92-97/ 
0,999 

112 

 
 Jelölések, mint 1-3. táblázat, valamint:  
Agm: agmatin 
Arg: arginin 
Asn: aszparagin 
BA: biogén amin 
CE: kapilláris elektroforézis 
FITC: fluoreszcein-
izotiocianát 
HCl: sósav 
HClO4: perklórsav 
His: hisztidin 

Hisn: hisztamin 
Ile: izoleucin 
Leu: leucin 
Lys: lizin 
Met: metionin 
NBD-Cl: 4-klór-7-
nitrobenzofurazán 
Orn: ornitin 
Phe: fenilalanin 
PhEtA: feniletilamin 

Pro: prolin 
SD: standard deviáció 
SSA: szulfoszalicilsav 
TCA: triklórecetsav 
TNBS: 2,4,6-trinitrobenzén-
szulfonsav 
Trp: triptofán 
Trpn: triptamin 
Tyrn: tiramin 
Val: valin. 
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4. CÉLKITŰZÉS 

 
Kutatómunkánk célja olyan analitikai eljárás kidolgozása volt, amely lehetővé teszi 

biológiai szövetekből a putreszcin, a kadaverin, a spermidin és a spermin legkedvezőbb 

kivonását, és minőségi-mennyiségi meghatározását.  

A módszer kialakítása során arra törekedtünk, hogy a szövetekben jelenlévő többi 

szabad, fehérjealkotó aminosav a meghatározást ne zavarja, valamint, hogy az általunk 

vizsgált biogén aminok prekurzor aminosavjai (ornitin és lizin) mérhetők legyenek. 

Korábbi vizsgálataink eredménye alapján a legkedvezőbb megoldást a perklórsavval 

történő extrakció után, az aminok OPA/ET-származékkénti, HPLC elemzésétől vártuk. 

A spermidin és a spermin érzékenyebb meghatározása érdekében 

− az első lépésben az OPA-val,  

− második lépésként (a szekunder aminocsoportok származékká alakítása érdekében), a 

FMOC-tal való származékképzést tanulmányoztuk.  

A kidolgozott kétlépcsős származékkészítési módszert aminosavak, alifás és biogén 

aminok, egyetlen felvételből történő meghatározására terveztük továbbfejleszteni. Célul 

tűztük ki 32 aminosav és amin OPA/ET/FMOC-származékkénti elválasztásának 

optimálását, s a módszer gyakorlati hasznosítását: biológiai szövetek és más természetes 

minták összetevőinek elemzésében. 
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5. A KÍSÉRLETI MUNKÁBAN FELHASZNÁLT ANYAGOK, ESZKÖZÖK 

ÉS MÓDSZEREK 

 
5.1. VEGYSZEREK 

Az OPA, az ET, a FMOC, az aminosavak és az aminok, a minták előkészítéséhez 

használt savak és lúgok a Sigma (St. Louis, MO, USA), a Serva (Heidelberg, 

Németország) és a Reanal (Budapest) analitikai tisztaságú termékei, a metanol és 

acetonitril a Sigma (St. Louis, MO, USA) HPLC tisztaságú termékei voltak. 

 

5.2. TÖRZSOLDATOK 

Az aminosavak és az aminok törzsoldatai analitikai pontossággal, kiforralt, lehűtött 

desztillált vízzel készültek, 5x10-2 M koncentrációban. 

Az OPA törzsoldat analitikai pontossággal mért 0,55 g OPA 25,0 ml metanolban való 

oldásával készült. 

 
5.3. PUFFEROLDAT 

A borátpuffer oldat 0,8 M bórsavoldat és 0,8 M kálium-hidroxid azonos 

térfogatarányban történő elegyítésével készült, 0,8 M nátrium-hidroxid és víz 

hozzáadásával megfelelő pH-értékre (pH=9,3-11,3) állítva. 

 
5.4. REAGENS OLDATOK 

OPA/ET 1/10 mólarányú reagens: analitikai pontossággal mért 500 µl OPA törzsoldat, 

2,00 ml borátpuffer oldat és 60 µl ET elegye metanollal 10,0 ml végtérfogatra hígítva. 

FMOC reagens: analitikai pontossággal mért 0,11 g FMOC 10,0 ml acetonitrilben 

oldva. 

Az így készült reagensek mólaránya OPA/ET/FMOC=1/10/0,5.  

 

5.5. MODELLOLDATOK 

A biogén aminok, az ornitin és a lizin meghatározásához 

250 µl ornitin, lizin, 1,7-diaminoheptán, spermidin és spermin törzsoldatot, illetve a 

putreszcin és a kadaverin törzsoldat tízszeres hígítását 8,33 g tömény (60 tömeg%) 

perklórsav hozzáadása után vízzel 50,0 ml végtérfogatra egészítettük ki. Ezt a 
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modelloldatot, és ennek kétszeres hígításából készült oldatot három-három részre 

osztottuk. Az első csoport (jelölés: Std-A-1–3; a kétszeres hígítás jelölése: Std-A/2-1–3) 

ugyanúgy lett kezelve, mint a biológiai szövetek. A másik csoportot (jelölés Std-B-1–3; 

Std-B/2-1–3) − megfelelő hígítás után − késedelem nélkül elemeztük. 

 

Az aminosavak és aminok egyidejű meghatározásához 

Az aminosav- és amin törzsoldatok 50 µl-ét (kivételek: prolin és hidroxiprolin 12 µl, 

hisztamin 100 µl, agmatin 150 µl) kiforralt, lehűtött desztillált vízzel 10,00 ml-re 

hígítottuk. 50 µl bemérés esetén az injektált mennyiségben ~450 pmol volt az egyes 

összetevőkből. 

 

5.6. A FEHÉRJEMENTESÍTÉSHEZ HASZNÁLT OLDATOK 

5.6.1. A biológiai szövetek fehérjementesítéséhez használt oldatok 

1 M perklórsav (1,14x10-4 M diaminoheptánnal): 16,73 g 60 tömeg% perklórsav 

oldat és 1,49 mg 1,7-diaminoheptán (belső standard) vízzel 100,0 ml végtérfogatra 

hígítva. 

10 M kálium-hidroxid: 56,00 g kálium-hidroxid 100,0 ml vízben oldva. 

10 M ecetsav: 5,72 ml jégecet vízzel 10,0 ml végtérfogatra hígítva. 

Telített kálium-hidrogénkarbonát: 22,41 g szilárd kálium-hidrogénkarbonát 100,0 ml 

vízben oldva. 

 

5.6.2. A sajtminták fehérjementesítéséhez használt oldatok 

1 M perklórsav: 41,53 g ~60 tömeg% perklórsav oldat vízzel 250,0 ml végtérfogatra 

hígítva. 

1 M perklórsav a visszanyerés vizsgálathoz: 8,33 g ~60 tömeg% perklórsav oldat és 

az 5.5. fejezetben leírt modelloldat (Std-B) nyolcszoros hígítása vízzel 50,0 ml 

végtérfogatra kiegészítve. 

1 M sósav: 24,50 g ~37 tömeg% sósav oldat vízzel 250,0 ml végtérfogatra hígítva. 

1 M triklórecetsav: 40,97 g analitikai pontossággal mért triklórecetsav 250,0 ml vízben 

oldva. 

0,5 M szulfoszalicilsav: 3,18 g analitikai pontossággal mért szulfoszalicilsav 250,0 ml 

vízben oldva. 
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5.7. A BIOLÓGIAI SZÖVETEK ELŐKÉSZÍTÉSE AZ ANALÍZISHEZ 

A szövetek előkészítése a State University of New York, Upstate Medical University 

Rheumatológiai Osztályának kutatólaboratóriumában (Syracuse, NY, USA) történt. Az 

analitikai pontossággal lemért szöveteket (0,12-0,15 g egérhere, 0,03-0,08 g egér 

mellékhere fej része, 0,06-0,12 g egér májszövet) 500 µl 1 M perkórsavval Ultra-Turrax 

T8 készülékben (IKA-Werke, Staufen, Németország) 1 percen keresztül 

homogenizálták, 2 ml-es csavaros fedelű Eppendorf csőben. A homogenizált mintákat 

3 ml-es Eppendorf csőbe öntötték át. A homogenizátort és a 2 ml-es edényeket négy 

lépésben mosták (500+400+300+300 µl) desztillált vízzel, majd a mintát és a 

mosóoldatot egyesítették a 3 ml-es edénybe. 

A tökéletes homogenizáció érdekében a szöveteket háromszor fagyasztották, majd 

szárították. Ezután a mintákat különféle módon kezelték. 

 

5.7.1. Centrifugálás és szűrés semlegesítés nélkül 

A homogenizált mintákat Z200 M/H típusú Hermle készülékben (Wehlingen, 

Németország) centrifugálták. A felülúszót fecskendőre szerelhető acetát szűrőn 

(0,45 µm, 3 ml, 0,5 mm x 16 mm, 09-719B katalógusszám, Fischer, Írország) szűrték, 

majd analitikai pontossággal lemért, 3 ml-es csavaros kupakú edénybe öntötték. A 

felülúszót kétszer 200 µl vízzel mosták, spatulával fellazították és kevertették. A 

mosóoldatot szűrés után a felülúszóval egyesítették. 

 

5.7.2. Centrifugálás és szűrés semlegesítés után 

5.7.2.1. Semlegesítés kálium-hidrogénkarbonáttal 

A biológiai szövetminták előkészítése az 5.7.1. ponthoz képest két különbséggel történt: 

1) Az utolsó mosóoldat 300 µl telített kálium-hidrogénkarbonát volt; 

2) az egyesített szűrletet liofilizálták. 

5.7.2.2. Semlegesítés kálium-hidroxiddal 

A biológiai szövetminták előkészítése az 5.7.1. ponthoz képest két különbséggel történt: 

1) centrifugálás előtt a mosóoldattal egyesített mintát 60 µl 10 M kálium-

hidroxiddal semlegesítették, 

2) az egyesített szűrletet liofilizálták. 
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A liofilizált mintákhoz az analízis napján 2,00 ml desztillált vizet adtunk, majd 5 percen 

keresztül ultrahang fürdőn rázattuk. 

 

5.8. A SAJTOK ELŐKÉSZÍTÉSE AZ ANALÍZISHEZ 

Háromféle sajtot vizsgáltunk: trappista sajtot (Óvártej), karaván sajtot (Pannontej), és 

márványsajtot (Sole-Mizo).  

Háztartási turmixgépben aprított sajtból ~0,2 g mennyiséget mértünk analitikai 

pontossággal, majd ultrahang fürdőn 10 percig vagy 30 percig 2,0 ml megfelelő savval 

rázattuk. 5 perc centrifugálás, majd a felülúszó leöntése után az extrakciót még kétszer, 

0,5 ml savval ismételtük. (Ebben az esetben a szonikálási idő 5 perc, a centrifugálási idő 

2 perc volt). 

A felülúszók egyesítése után a mintákat üvegszűrőpapíron (Whatman, GF/A) szűrtük, a 

szűrőt desztillált vízzel mostuk, végül az oldatokat 5,0 ml-re egészítettük ki. 

 

5.9. A SEJTTENYÉSZETEK ELŐKÉSZÍTÉSE AZ ANALÍZISHEZ 

A növényi sejttenyészetek az ELTE Nönényszervezettani Tanszékén készültek. Öt 

különböző mintát kaptunk az analízishez: 

1. minta: tápközeg, 

2. minta: Chlamydomonas (alga) 

3. minta: Chlamydomonas és Azotobacter375 (baktérium) szimbiózisa, 

4. minta: Chlamydomonas, Azotobacter375 és gomba szimbiózisa, 

5. minta: Chlamydomonas és gomba szimbiózisa. 

 

A tápközeg összetétele (1000 ml desztillált vízben): 

K2HPO4 0,3 g 

CaHPO4x2H2O 0,2 g 

FeSO4 0,2 g 

MgSO4x7H2O 0,3 g 

NaCl 0,5 g 

FeCl3 0,1 ml (10%-os oldat) 

CaCO3 0,25 g 

(NH4)2MoO4 5 mg 

H3BO3 5 mg 

KI 0,5 mg 

NaBr 0,5 mg 

ZnSO4 0,2 mg 

Al2(SO4)3 0,3 mg 

Agar 18 g. 
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A szimbiózisokat 34 napig tartották a tápközegeken. Ezután eltávolították őket a 

táptalajról, az agar tömegét mérték, feldarabolták, és hat órán át 10 ml desztillált vízben 

áztatták. A vizet steril gézen, majd steril baktériumszűrőn szűrték. 

Az így kapott oldatokat 30-40 °C hőfokú vízfürdőn, rotációs vákuumlepárló készüléken 

(Büchi Rotavapor, Svájc) bepároltuk. Az analízis napján a bepárolt mintákhoz 200 µl 

desztillált vizet adtunk, majd 10 percen keresztül forró ultrahang fürdőn rázattuk. 

 

5.10. A SZÁRMAZÉKKÉPZÉS KÖRÜLMÉNYEI 

A származékképzéses használt OPA/ET reagens élettartama legalább 90 perc, de 

kevesebb, mint 3 nap volt. A reagens saját fluoreszcenciájából adódó szennyezések 

okozta hibák elkerülése érdekében naponta legalább egy műveleti üres felvétel készült. 

A származékképzés két lépésben történt: 

20 µl vizsgált oldathoz 

1. lépésben 400 µl OPA/ET reagenst (OPA/aminosav+amin mólarány≥20/1), 

2. lépésben 40 µl FMOC reagenst (OPA/aminosav+amin/FMOC mólarány 

≥20/1/5) adtunk. 

60+60 mp reakcióidő után a reakcióelegyből 40 µl mennyiséget injektáltunk. 

 
5.11. A KROMATOGRÁFIÁS MÓDSZER KÖRÜLMÉNYEI 

A meghatározások során grádiens elúciót alkalmaztunk, 50 °C oszlophőfok és 

1,8 ml/perces áramlási sebesség mellett (5-8. táblázat). 

5. táblázat: A biogén aminok, az ornitin és a lizin meghatározása: optimált 
kromatográfiás körülmények (1. grádiens) 

 

Eluensek, % Hőfok, 
°C 

Áramlási 
sebesség, 
ml/perc 

Idő, perc 
(A) (B) (C) 

0 
4 

60 40 0 

5 30 0 70 
9 

12 
0 0 100 

13 

50 1,8 

18 
60 40 0 

 
Eluensek: (A)=0,10 M nátrium-acetát-oldat/acetonitril/metanol (46/44/10) arányú 
elegye, pH-értéke 7,2-re állítva jégecettel, (B)=metanol, (C)=acetonitril. 
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6. táblázat: 21 aminosav meghatározása: optimált kromatográfiás körülmények (2. 
grádiens) 

 

Eluensek, % 
Hőfok, °C 

Áramlási 
sebesség, 
ml/perc 

Idő, perc 
(A) (B) (C) 

0 
2 

85 15 

6 80 20 
9 60 40 

18,5 35 65 
18,6 20 80 
25 
27 

100 

0 

33 
34 

0 100 

35 
37 

0 

20 80 

37,1 

50 1,8 

42 
85 15 0 

 

Eluensek: (A)=acetonitril/0,36 M nátrium-acetát oldat/desztillált víz (10/5/85) arányú 

elegye, pH=7,0; (B)=metanol/0,36 M nátrium-acetát oldat/desztillált víz (55/8/37) 

arányú elegye, pH=7,0; (C)=acetonitril/0,36 M nátrium-acetát oldat/desztillált víz 

(55/5/40) arányú elegye, pH=8. (Az eluensek pH beállítása jégecettel történt). 
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7. táblázat: 21 aminosav és 12 amin meghatározása biológiai szövetekben: optimált 
kromatográfiás körülmények (3. grádiens) 

Eluensek, % 
Hőfok, °C 

Áramlási 
sebesség, 
ml/perc 

Idő, perc 
(A) (B) (C) (D) 

0 
2 

85 15 

6 80 20 
9 60 40 

18,5 35 65 
18,6 20 80 
25 
27 

100 

0 

33 
34 

0 100 

35 
37 

20 80 

0 

53 
56 

0 

0 100 

56,1 

50 1,8 

62 
85 15 

0 
0 

Eluensek, mint 6. táblázatnál, továbbá: (D)=acetonitril. 

 

8. táblázat: 21 aminosav és 9 amin meghatározása sajtban: optimált kromatográfiás 
körülmények (4. grádiens) 

Eluensek, % 
Hőfok, °C 

Áramlási 
sebesség, 
ml/perc 

Idő, perc 
(A) (B) (C) (D) 

0 
2 

85 15 

6 80 20 
9 60 40 

18,5 35 65 
18,6 20 80 
25 
27 

100 

0 
1,8 

33 
1 37 

20 80 

0 

53 
56 

0 

0 100 

56,1 

50 

1,8 

62 
85 15 

0 
0 

Eluensek, mint 6-7. táblázatnál. 



 34 

 

5.12. ESZKÖZÖK 

5.12.1. A HPLC-rendszer 

A készülék a felsorolás szerinti sorrendben „Waters 717plus” termosztálható, automata 

mintaadagolóból, „Waters 600” négy eluens egyidejű kezelésére és héliummal való 

levegőmentesítésére alkalmas, termosztálható oszlopterű vezérlőegységből, „Waters 

996” fotodiódasoros UV detektorból (pásztázási tartomány: 190-410 nm), „Waters 474” 

fluoreszcens detektorból áll. A rendszer Millenium 2010 programmal működik (1992-

95, ISO 9002 szabvány). 

 

5.12.2. Az on-line HPLC-MS-rendszer 

Az MS-méréshez használt ThermoFinnigan TSQ Quantum AH készülék 

(ThermoFinnigan, LC-MS Division, San Jose, CA, USA) „Surveyor” fotodiódasoros 

UV detektorból, „TSQ Quantum AH” (ElektroSpray-Ionizációs, pozitív módban 

használt) MS detektorból, „Surveyor” automata mintaadagolóból, „Surveyor” négy 

eluens egyidejű kezelésére képes, termosztálható oszlopterű vezérlőegységből áll. A 

rendszer Xcalibur 1.4 SRI programmal működik. Az MS detektor tömegtartománya: 

50–1600 tömegegység; a gázhőmérséklet: 200 °C (200 µl/perc áramlási sebességnél); 

380 °C (1 ml/perc áramlási sebességnél) volt. 

Ezeket a méréseket a Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat Kémia Osztályán 

végeztük, dr. Tóth Ferenc segítségével. 

 
5.12.3. Az oszlopok 

Az elválasztásokhoz öt különböző fordított fázisú oszlopot használtunk: 

1. BST Hypersil ODS, 5 µm töltetű 200 x 4 mm-es főoszlop + 30 x 4 mm 

előtétoszlop (1. oszlop), 

2. Thermo Hypersil ODS, 5 µm töltetű 200 x 4,6 mm-es főoszlop + 30 x 4 mm 

előtétoszlop (2. oszlop), 

3. BST Hypersil ODS, 5 µm töltetű 150 x 4 mm-es főoszlop + 30 x 4 mm 

előtétoszlop (3. oszlop), 

4. BST Hypersil ODS, 3 µm töltetű 150 x 4 mm-es főoszlop + 30 x 4 mm 

előtétoszlop (4. oszlop). 
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5. Thermo Hypersil ODS, 5 µm töltetű 250 x 4,6 mm-es főoszlop + 20 x 4 mm 

előtétoszlop (5. oszlop). 

 

5.12.4. A pH-mérő 

Az eluensek, reagensek, és a minták oldatainak pH-értékét „Radelkis OP-208/1” típusú, 

precíziós pH-mérővel mértük. A pH-mérő hitelesítése kiforralt desztillált vízzel készített 

puffer oldatokkal (pH=4,00; 7,00; 9,00) történt.
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6. A KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 

6.1. A BIOGÉN AMINOK MEGHATÁROZÁSA AMINOSAVAK 

JELENLÉTÉBEN 

 
A biológiai szövetek biogén amintartalmának elemzése – a többi szabad, fehérjealkotó 

aminosav jelenlétében – a putreszcin, a kadaverin, a spermidin, a spermin és ezek 

prekurzor aminosavjai (ornitin és lizin) OPA/ET-származékkénti elválasztásának 

optimálásával indult. 

(A vizsgált vegyületek képletét ld. 3. fejezet/2. táblázat). 

 

6.1.1. A biogén aminok és a prekurzor aminosavak (ornitin és lizin) meghatározása 

OPA/etántiol (ET)-származékként 

6.1.1.1. A biogén aminok reakciója OPA/ET reagenssel 

A négy biogén amint, és a belső standarként használt 1,7-diaminoheptánt, 12-300 pmol 

koncentrációtartományban vizsgáltuk, OPA/ET 1/10 mólarányú, 20 (v/v)% 

metanoltartalmú, pH=9,3 értékű reagenssel. Ilyen körülmények között a putreszcin, a 

kadaverin, az 1,7-diaminoheptán, és az egy szekunder aminocsoportú spermidin 

elfogadható fluoreszcenciás válaszjelet és csúcsalakot ad. Ugyanakkor, a két szekunder 

aminocsoportú spermin fluoreszcenciás válaszjele kicsi (kevesebb, mint egytizede a 

többi biogén aminéhoz képest, ~0,2 integrátoregység/pmol), csúcsa aszimmetrikus, 

ellaposodó (10. ábra). A vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a spermin mérése 

csak úgy lehetséges, ha a szekunder aminocsoportjait is származékká alakítjuk. 

 

6.1.1.2. A biogén aminok reakciója OPA/ET/FMOC reagenssel 

A spermin OPA/ET válaszjelének növelése érdekében kétlépcsős származékképzést 

modelleztünk. Az irodalomban a kétlépcsős származékképzést (1. lépcső: OPA/MPA, 2. 

lépcső: FMOC) az 1980-as évek végén írták le a szekunder aminocsoportot tartalmazó 

prolin és hidroxiprolin meghatározásához [113]. A korábbi tapasztalatok alapján [32] a 

legkedvezőbb megoldást az OPA/ET/FMOC-származékok elemzésétől vártuk. A 

módszerrel az aminok OPA/ET/FMOC reagenssel képzett származékait szimmetrikus 

csúcsokként elemezhettük (11. ábra), melyek széles koncentrációtartományban 

reprodukálható válaszjeleket adtak: relatív standard deviáció (RSD)≤3,9%. 
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10. ábra: A spermidin, a putreszcin, a kadaverin, a spermin és az 1,7-diaminoheptán különböző mennyiségeinek egyidejű 
meghatározása OPA/ET=1/10 mólarányú, 20 (v/v) % metanoltartalmú reagens alkalmazásával, fluoreszcens detektálással 
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Jelölések: Spd=spermidin; Put=putreszcin; Cad=kadaverin; Spm=spermin; Dah=1,7-diaminoheptán. Mérési körülmények: 1. oszlop, 50 ºC, izokratikus elúció: 
1,2 ml/min, 30% (A) eluens+70% acetonitril. (A) eluens=0,10 M nátrium-acetát/acetonitril/metanol (46/44/10, v/v%). Reakcióidő: 90 mp.
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11. ábra: A putreszcin, a kadaverin, az 1,7-diaminoheptán, a spermidin és a spermin különböző mennyiségeinek egyidejű 
meghatározása OPA/ET/FMOC=1/10/0,13 mólarányú, 20 (v/v)% metanoltartalmú reagens alkalmazásával, fluoreszcens 
detektálással 
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Jelölések, mint a 10. ábrán. Mérési körülmények: 1. oszlop, 30 °C, grádiens: 1,2 ml/perc, 0–7 perc: 30% (A) eluens+70% acetonitril; 7,1–12 perc: 100% acetonitril; 
12,1–19 perc: 30% (A) eluens+70% acetonitril. Reakcióidő: 90+90 mp. 
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6.1.1.3. Az ornitin és a lizin reakciója OPA/ET/FMOC reagenssel 

A putreszcin, a kadaverin, az 1,7-diaminoheptán, a spermidin és a spermin kétlépcsős 

származékképzéses meghatározása után az optimálást a biogén aminok prekurzor 

aminosavjaival, az ornitinnel és a lizinnel bővítve folytattuk. 

Az OPA/ET/FMOC-származékok elemzésekor azt tapasztaltuk, hogy az ornitin és a 

lizin, nagyszámú, nem várt szerkezetű termék keletkezése közben reagál. A klasszikus, 

izoindolra jellemző, 334 nm-en abszorbciós maximumot adó termékek mellett a FMOC-

származékokra jellemző, 262 nm-en abszorbciós maximumot adó termék(ek) is 

megjelennek. E nem kívánt termékek elkerülése érdekében további modellvizsgálatok 

váltak szükségessé. 

(i) Az OPA/ET reagens mólarányát 1/1–1/50-ig változtatva bebizonyosodott, 

hogy az elsődlegesen keletkező OPA/ET-származékok (12. ábra: ornitin1 és 

lizin1) különféle származékokká (12. ábra: ornitin2–5 és lizin2–5) alakulnak. 

A melléktermékek képződése, bár az OPA/ET mólaránnyal szabályozható, 

teljesen nem szorítható vissza. Minél nagyobb az ET mennyisége az OPA-

mennyiségéhez képest, annál kisebb mértékben keletkeznek a 

melléktermékek. Az OPA/ET=1/50 mólarányú reagens alkalmazásakor a 

legkisebb az átalakulás mértéke. Ugyanakkor, ezen lelassult reakció során is 

képződnek melléktermékek.  

(ii) Az OPA/ET reagnes alkoholtartalmát 38 (v/v)%-ról 80 (v/v)%-ra növelve 

kisebb számú és mennyiségű melléktermék keletkezett (13. ábra).  

Kutatócsoportunk korábbi eredményei alapján [44] az aminosavak és aminok további 

vizsgálatát az OPA/ET=1/10 mólarányú, 80 (v/v)% metanoltartalmú reagenssel 

folytattuk. 
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12. ábra: Az ornitin (Orn) és a lizin (Lys) OPA/ET/FMOC-származékai az OPA/ET mólarány függvényében [20 (v/v)% 
metanoltartalmú reagens].  
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Mérési körülmények: 1. oszlop, 50 ºC; grádiens: 1,5 ml/min, 0 perc: 30% (A) eluens+70% metanol, 4 perc: 25% (A) eluens+75% metanol, 4,1–10 perc: 100% metanol; 
10,1–18 perc: 30% (A) eluens+70% acetonitril. {(A) eluens összetétele ld. 10. ábra}. 
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13. ábra: Az ornitin (Orn) és a lizin (Lys) OPA/ET/FMOC-származékai az OPA/ET reagens metanoltartalmának függvényében 
(OPA/ET/FMOC mólarány=1/10/0,3). 
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Mérési körülmények, mint a 12. ábrán.
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6.1.1.4. A biogén aminok, az ornitin és a lizin OPA/ET/FMOC-származékainak 

stabilitásvizsgálatai 

(i) Első lépésként az ornitin, a lizin, a putreszcin, a kadaverin és az 1,7-

diaminoheptán OPA/ET-származékait 80 (v/v)% metanoltartalmú reagenssel 

egyenként vizsgáltuk, annak érdekében, hogy az esetleges, kis mennyiségben 

keletkező melléktermékeket nyomon tudjuk követni (9. táblázat). Az 

eredményekből látható, hogy 1-3 perc reakcióidők alatt az elsődleges termékek 

kevesebb, mint egy százaléka alakul át. 

(ii) A következő lépés, a második származékképzési lépcső optimális feltételeinek (a 

reagens FMOC-tartalmának és pH-értékének) vizsgálata volt. 

Az OPA/ET/FMOC mólarányt változtatva az (1/10/0,06)–(1/10/0,6) 

tartományban, pH=9,30 értékű reagenssel végeztünk vizsgálatokat. Annak 

érdekében, hogy spermin esetén maximális válaszjelet kapjunk, az OPA/FMOC 

mólaránynak legalább 1/0,3-nak kell lennie. Ezért, a további kísérletek során 

OPA/ET/FMOC≥1/10/0,5 mólarányt alkalmaztunk. 

A putreszcint, a kadaverint, a spermidint és a spermint egyidejűleg vizsgáltuk 

pH=8,6; 9,2; 9,6 és 10,6 értékű reagensekkel. Bebizonyosodott, hogy az OPA-val 

történő reakció (az elsődleges termék keletkezése) gyors és kvantitatív a vizsgált 

pH-tartományban (8,6–10,6). Ugyanez az FMOC esetén csak a pH=9,2–9,6 

tartományban mondható el. Ezek alapján a reakció optimális pH-értékének a 9,3–

9,4 tartományt választottuk. 

(iii) A spermidin és a spermin OPA/ET/FMOC-származékai stabilitását vizsgáltuk az 

egyes származékképzési lépések (OPA+FMOC) időtartamának függvényében, 

1+1 perc és 3+1 perc reakcióidők után. Az OPA/ET reagenssel 1 perc és 3 perc 

után különbség nem tapasztalható. Ezért, az OPA/ET/FMOC-származékokat 1+1; 

1+3; 1+7; 1+16; 1+32; 1+64 percnyi reakcióidők után vizsgáltuk (10. táblázat). 

Az eredmények alapján elmondható, hogy a származékok stabilitása, analitikai 

szempontból kiváló. A kezdetben keletkező termékek továbbalakulása nem több, 

mint egy válaszjelszázalék. 
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9. táblázat: Az ornitin, a lizin, a putreszcin, a kadaverin, és az 1,7-diaminoheptán OPA/ET=1/10 mólarányú, 80 (v/v)% 
metanoltartalmú, pH=9,3 reagenssel képzett származékainak stabilitása a reakcióidő függvényében, fluoreszcens (Fl) és ultraibolya 
(UV) detektálás alapján 

Aminosav/amin↓ Válaszjel, % 
Detektálás→ 

Ret. idő, 
perc↓ 

λmax, nm 
Fl UV 

Reakcióidő, perc → 1 3 7 16 32 64 átlag RSD% 1 3 7 16 32 64 átlag RSD% 
Orn1 3,13 334 99,03 99,14 99,93 98,87 98,83 98,61 100 99,76 99,80 99,60 99,12 99,29 
Orn2 4,98 334 0,50 0,52 0,66 0,55 0,57 0,75 0,00 0,16 0,12 0,28 0,30 0,33 
Orn3 5,75 339 0,45 0,34 0,41 0,57 0,61 0,65 

  
0,00 0,08 0,08 0,12 0,18 0,37 

  

integrátoregység/pmol 3,07 3,00 3,02 3,04 3,03 3,06 3,04 0,85 0,69 0,68 0,69 0,69 0,69 0,70 0,69 0,92 
Lys1 3,54 334 99,95 99,98 99,95 99,87 99,81 99,27 99,95 99,97 99,89 99,91 99,83 99,25 
Lys2 5,82 334 0,02 0,00 0,00 0,04 0,06 0,15 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,03 
Lys3  6,73 339 0,03 0,02 0,05 0,09 0,13 0,59 

  
0,05 0,03 0,10 0,09 0,17 0,72 

  

integrátoregység/pmol 7,78 7,74 7,58 7,84 7,93 7,74 7,77 1,51 0,89 0,89 0,87 0,90 0,90 0,89 0,89 1,23 
Put1 9,15 339 0,90 0,89 0,99 1,34 1,66 2,44 0,84 0,92 0,90 0,90 1,08 1,65 
Put2 9,57 334 99,10 99,11 99,01 98,66 98,34 97,56 

  
99,16 99,08 99,10 99,10 98,82 98,35 

  

integrátoregység/pmol 4,97 4,90 4,94 4,97 4,98 4,96 4,95 0,59 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,00 
Cad1 9,45 339 0,10 0,16 0,55 0,57 1,34 2,78 0,00 0,00 0,02 0,39 2,66 2,66 
Cad2 9,96 334 99,90 99,84 99,45 99,43 98,66 97,22 

  
100 100 99,98 99,62 97,34 97,34 

  

integrátoregység/pmol 11,87 11,85 11,81 11,99 12,10 12,04 11,94 0,98 1,17 1,16 1,14 1,18 1,15 1,15 1,16 1,27 
Dah1 10,13 339 0,07 0,11 0,21 0,39 0,73 1,47 0,11 0,07 0,17 0,37 1,35 1,35 
Dah2 10,88 334 99,93 99,89 99,79 99,61 99,27 98,53 

  
99,89 99,93 99,83 99,63 98,65 98,65 

  

integrátoregység/pmol 10,28 9,65 9,67 9,82 9,93 9,63 9,83 2,5 0,79 0,78 0,79 0,80 0,78 0,78 0,79 1,04 
 

Jelölések, mint a 10. és 12. ábrákon, továbbá: Ret. idő=retenciós idő, λmax=elnyelési maximum. Mérési körülmények: 1. oszlop, izokratikus elúció: 30% (A) 
eluens+70% acetonitril. {(A) eluens összetétele ld. 10. ábra}. 



 44

10. táblázat: A spermidin és a spermin, OPA/ET/FMOC=1/10/0,5 mólarányú, 80 (v/v) % metanoltartalmú, pH=9,30 reagenssel 
képzett származékainak stabilitása a reakcióidő függvényében, fluoreszcens (Fl) és ultraibolya (UV) detektálás alapján  

Amin↓ Válaszjel, % 
Detektálás→ 

Ret. idő, 
perc ↓ 

λmax, nm↓ 
Fl UV 

Reakcióidő, perc→ 1+1 3+1 1+3 1+7 1+16 1+32 1+64 átlag 
RSD 

% 
1+1 3+1 1+3 1+7 1+16 1+32 1+64 átlag 

RSD 
% 

Spd1 11,34 262/334 99,25 99,23 99,10 98,28 98,77 98,36 98,61 99,39 99,37 99,19 98,41 99,01 99,12 99,29 
Spd2 12,27 262/339 0,75 0,77 0,90 1,72 1,23 1,61 0,65 

  
0,61 0,81 0,81 1,59 0,99 0,18 0,37 

  

integrátoregység/pmol 8,04 7,93 8,13 8,44 8,21 8,00 7,58 8,13 2,3 0,78 0,77 0,77 0,79 0,77 0,76 0,71 0,77 1,3 
Spm1 12,56 262/334 99,05 98,54 99,05 99,0 98,4 97,8 95,8 99,28 98,77 99,32 99,25 98,68 98,24 96,56 
Spm2 13,70 262/339 0,95 1,46 0,95 1,0 1,6 2,2 4,2 

  
0,72 1,23 0,68 0,75 1,32 1,76 3,44 

  

integrátoregység/pmol 6,69 5,61 6,80 6,46 6,05 6,20 5,24 6,44 4,9 0,61 0,61 0,65 0,62 0,60 0,60 0,51 0,62 3,0 
 
Jelölések, mint a 10. ábrán és a 9. táblázatnál. Mérési körülmények: 1. oszlop, 1. grádiens. 
Megjegyzés: a dőlt betűvel szedett értékeket az átlagszámításnál nem vettük figyelembe.  
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6.1.1.5. Az elválasztás optimálása az állófázis összetétele függvényében 

A biogén aminok, az ornitin és a lizin OPA/ET/FMOC-származékainak elválasztását 

többféle állófázison vizsgáltuk (14. ábra). Különböző hosszúságú (15 cm és 20 cm), 

különböző gyártótól származó (BST és Thermo) és szemcseméretű (3 µm és 5 µm) 

oszlopokat vizsgáltunk. Az optimált grádiens program alkalmazásával mind a négy 

oszlopon jó elválasztásokat kaptunk, az aminosavak és az aminok válaszjel értékei 

függetlenek voltak az állófázisok típusától, az oszlopok hosszától és a szemcsemérettől. 

A biológiai minták méréséhez a 20 cm-es, 5 µm szemcsetöltetű Thermo Hypersil 

oszlopot (2. oszlop) választottuk. 
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14. ábra: Az ornitin, a lizin, a putreszcin, a kadaverin, az 1,7-diaminoheptán, a spermidin és a spermin OPA/ET/FMOC-
származékainak elválasztása különböző oszlopokon (1-4. oszlop).  
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Jelölések, mint a 10. és 12. ábrákon. Mérési körülmények: 1. grádiens. Injektált mennyiség az egyes összetevőkből ~100 pmol.
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6.1.2. A biogén aminok, az ornitin és a lizin OPA/ET/FMOC-származékai 

összetételének azonosítása 

6.1.2.1. A spermidin és a spermin OPA/ET/FMOC-származékainak 

abszorbanciája 

A spermidin és a spermin OPA/ET/FMOC-származékai a fotodiódasoros UV-

detektorral mért 190–400 nm tartományban két maximumértéket mutatnak: 334 nm és 

262 nm hullámhossznál. (Megjegyzés: mindkét amin két OPA molekulával reagál, 

továbbá az egy szekunder aminocsoportú spermidin egy, a két szekunder aminocsoprtú 

spermin két FMOC-tal). Különböző metanoltartalmú {38–80 (v/v)%} reagensekkel 

vizsgálva a termékek abszorbanciáját megállapítottuk, hogy azok hányadosai egymással 

megegyeznek (11. táblázat). Az OPA/ET/FMOC-spermidin-származékának 262 nm-en 

(a FMOC-származék jellemző maximumán) mért abszorbanciája kétszer, az 

OPA/ET/FMOC-spermin-származéké háromszor akkora, mint 334 nm-en (az elsődleges 

izoindol-származék jellemző maximumán) mért értéke. Ez azt jelenti, hogy a két 

izoindolegység moláris abszorbanciája közelítőleg akkora, mint egy FMOC-egységé. 

 

11. táblázat: A spermidin és a spermin, az OPA/ET/FMOC reagenssel képzett 
származékainak UV-válaszjelei 262 nm-en (A262 nm) és 334 nm-en (A334 nm), a 
metanoltartalom függvényében 

Spd Spm Metanol 
(v/v) %↓ A262 nm A334 nm 

A262 nm 

/A334 nm 
A262 nm A334 nm 

A262 nm 

/A334 nm 
38 519 251 2,06 672 207 3,25 
56 570 275 2,07 782 241 3,25 
66 564 275 2,05 758 244 3,11 
70 664 317 2,09 920 289 3,18 
75 554 266 2,08 789 244 3,23 
80 637 305 2,09 971 299 3,25 

 
Jelölések, mint a 10. ábrán.  
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6.1.2.2. A biogén aminok, az ornitin és a lizin OPA/ET/FMOC-származékai 

összetételének on-line HPLC-DAD-MS vizsgálata 

A biogén aminokat és az 1,7-diaminoheptánt közös oldatból, az ornitint és lizint külön-

külön oldatból elemeztük, másodlagos termékeik nyomonkövetése céljából. Az injektált 

térfogatban 1000 pmol volt az egyes összetevőkből. 

 

6.1.2.2.1. A biogén aminok OPA/ET/FMOC-származékai összetételének vizsgálata 

A biogén aminok és az 1,7-diaminoheptán esetén a mérések a származékok általunk 

feltételezett szerkezetét igazolták (15. ábra A–F). A 15. ábra (A) részében a biogén 

aminok és az 1,7-diaminoheptán 334 nm hullámhosszon felvett kromatogramja, a (B–F) 

részben a képződött termékek tömegspektruma látható, az elúciók sorrendjében. 

A protonált, és a kálium ionnal képződött molekulaionjaik a következők:  

(i) 15. ábra (B) rész: putreszcin: MH�=409,3=[Put]([OPA][ET])2; MK�=447,2; 
(ii) 15. ábra (C) rész: kadaverin: MH�=423,3=[Cad]([OPA][ET])2; MK�=461,2; 

(iii) 15. ábra (D) rész: 1,7-diaminoheptán: MH�=451,3=[Dah]([OPA][ET])2; 

MK�=489,3; 

(iv) 15. ábra (E) rész: spermidin: MH�=688,3=[Spd][FMOC]([OPA][ET])2; 

MK�=726,3; 

(v) 15. ábra (F) rész: spermin: MH�=967,5=[Spm][FMOC]2([OPA][ET])2; 

MK�=1005,5.
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15. ábra: A putreszcin, a kadaverin, az 1,7-diaminoheptán, a spermidin és a spermin OPA/ET/FMOC-származékainak UV-
kromatogramja és tömegspektruma 

 
Megjegyzés: az 5F ábrán az összetétel hibásan van feltüntetve, a helyes jelölés: [Spm][FMOC]2([OPA][ET])2..
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6.1.2.2.2. Az ornitin és a lizin OPA/ET/FMOC-származékai összetételének 

vizsgálata 

Az ornitin (16. ábra A–G) és lizin (17. ábra A–G) OPA/ET/FMOC-származékainak 

elemzése azt mutatta, hogy termékeik analóg reakció során képződnek. Az egymásnak 

megfelelő származékok m/z-értékei mindössze (m/z= –CH2–) 14 tömegegységgel 

különböznek. {Megjegyzés: A HPLC-MS- és HPLC-DAD-Fl-felvételek eltérő 

oszlopokon és készülékkel készültek. A HPLC-MS-felvételeknél azonos pH-értékű, de 

tízszer hígabb ammónium-acetát eluenst alkalmaztunk, szemben a szokásos (A) 

eluenssel. Ezért a 16-17. ábrán, illetőleg a 12. és 13. ábrákon látható származékok 

retenciós ideje és aránya eltérő, ám számuk (ornitin 1-5, lizin 1-5) és elúciós sorrendjük 

azonos.} 

Értékelve az UV kromatogramokat (16. ábra A,C és 17. ábra A,C) és a megfelelő 

tömegspektrumokat (16. ábra B,D–G és 17. ábra B,D–G) megállapíthatjuk, hogy a 16. 

és 17. ábra „A” részein az elsődleges izoindol-származék (OPA-ET-ornitin és OPA-ET-

lizin) UV kromatogramja, a „B” részeken a megfelelő protonált, illetőleg 

nátriumkationos molekulaionjai láthatók. Ornitin1: MH�=453,2=[Orn]([OPA][ET])2; 

MNa�=475,2; [MH–COO]�=409,3; Lizin1: MH�=467,3=[Lys]([OPA][ET])2; 

MNa�=489,3; [MH–COO]�=423,3; 

A 16. és 17. ábra „C” részein a továbbalakult ornitin- és lizin-termékek UV-

kromatogramjai (ornitin2–5 és lizin2–5), a „D”–„G” részeken a termékek 

tömegspektruma látható. 

Mielőtt további részletekbe mennénk, meg kell jegyeznünk, hogy az ornitin2–5 és 

lizin2–5 mind „vegyes” termékek, vagyis részben OPA-, részben FMOC-származékok. 

(i) Az ornitin5 és lizin5 a legegyszerűbb szerkezetű „vegyes” származékok: 

Orn5: MH�=497,2=[OPA][ET][FMOC][Orn]–H2O; MK�=535,2;  

Lys5: MH�=511,2=[OPA][ET][FMOC][Lys]–H2O; MK�=549,2; 

(16. és 17. ábra „G” részei). 

(ii) Az ornitin4 és lizin4 termékek egyik aminocsoportja a klasszikus izoindol, 

ami (az NH2–CH2– szerkezetre jellemzően) még egy molekula OPA-t 

tartalmaz, a másik aminocsoportjuk FMOC-származék: 

Orn4: MH�=631,2=([OPA][ET])[OPA][FMOC][Orn]–H2O; MK�=669,2;  

Lys4: MH�=645,3=([OPA][ET])[OPA][FMOC][Lys]–H2O;  MK�=683,2; 
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(16. és 17. ábra „F” részei). 

(iii) Az ornitin3 és lizin3 termékek szerkezete nem azonosított, feltehetőleg az 

ornitin4 és lizin4 termékekkel rokon szerkezetű vegyületek, minthogy a 

maximális intenzitású fragmensionjaik közösek: 

Orn3: MH�=467,3; MK�=505,2; 

Lys3: MH�=481,3; MK�=519,2; 

(16. és 17. ábra „E” részei). 

(iv) Az ornitin2 és lizin2 termékek szerkezete az ornitin5-ből és a lizin5-ből egy 

COOH-részlet vesztéssel keletkezhet:  

Orn2: MH�=452,2=[OPA][ET][FMOC][Orn]–[COOH+H2O]; MK�=490,2;  

Lys2:  MH�=466,3 =[OPA][ET][FMOC][Lys]–[COOH+H2O]; MK�=504,2; 

(16. és 17. ábra „D” részei). 
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16. ábra: Az ornitin (Orn1–Orn5) OPA/ET/FMOC-származékainak UV-kromatogramja (A, C) és tömegspektruma (B,D–G) 

 
Megjegyzés: az ábra D részén az összetétel hibásan van feltüntetve, a helyes jelölés: [Orn]([OPA][ET])[FMOC]-[COOH+H2O]. 
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17. ábra: A lizin (Lys1–Lys5) OPA/ET/FMOC-származékainak UV-kromatogramja (A, C) és tömegspektruma (B,D–G) 

 
Megjegyzés: az  ábra D részén az összetétel hibásan van feltüntetve, a helyes jelölés: [Lys]([OPA][ET])[FMOC]-[COOH+H2O]. 
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6.1.2.3. Az ornitin és a lizin izoindolt és FMOC-ot is tartalmazó vegyes termékeik 

szerkezetének meghatározása MS-MS vizsgálattal 

Két lehetőség áll fenn: a FMOC vagy az α- [másodrendű (2-es számú) szénatomhoz 

kapcsolódó], vagy a δ- [elsőrendű (5-ös számú) szénatomhoz kapcsolódó] 

aminocsoporttal reagál. 

(i) A korábbi, N-α-acetil-L-lizinnel és N-ε-acetil-L-lizinnel kapott eredmények 

alapján [37] bizonyítást nyert [39], hogy a szabad ε-aminocsoport esetén (ahol 

az aminocsoport elsőrendű szénatomhoz kapcsolódik) a kezdetben képződő 

izoindol továbbalakul. Az így képződött melléktermékbe még egy OPA 

molekula épül be.  

(ii) A „vegyes” származékok között a továbbalakult, vagyis még egy molekula 

OPA-t tartalmazó mellékterméket (ornitin4 és lizin4) is detektáltunk, melynek 

szerkezete: ([OPA][ET])[OPA][FMOC][Orn]/[Lys]. 

Mindezek alapján feltehető, hogy a FMOC az α -aminocsoporttal reagál. 

Ezt a feltételezést igazolandó, az ornitin egyszerű „vegyes”-termékével (Orn5: 

m/z=497,2=[OPA][ET][FMOC][Orn]) MS-MS méréseket végeztünk. Feltételeztük, 

hogy a szelektív töredékionjai alapján, a FMOC-tal reagáló aminocsoportot 

egyértelműen azonosítani tudjuk. Az előzetes számításokból jól látszott, hogy az 

ornitin5 erre a célra alkalmasabb, mint a lizin5, mivel a fragmentáció során egymástól 

jobban eltérő tömegeket szolgáltat. Az elméletileg számolt tömegeket, feltételezve, 

hogy a hasadás vagy a >CH–CH2–, vagy valamely két metiléncsoport között történik, a 

12. táblázatban írtuk le. 

12. táblázat: Az ornitin „vegyes” OPA/ET/FMOC-származékának fragmentációs 
lehetőségei: Orn5=([OPA][ET][FMOC][Orn]–H2O)=m/z=497,5 

az ornitin5=m/z=497,5 lehetséges fragmensei 
A hasadás helye↓ 

α-aminocsoport δ-aminocsoport 
FMOC m/z=267,2 OPA/ET m/z=247,2–H2O=229,2 

C1 (45) és C2 (87) között 
OPA/ET m/z=205,2 FMOC m/z=309,2 
FMOC m/z=296,2 OPA/ET m/z=218,2 

C2 (74) és C3 (58) között 
OPA/ET m/z=234,2 FMOC m/z=280,2 
FMOC m/z=310,2 OPA/ET m/z=204,2 

C3 (88) és C4 (44) között 
OPA/ET m/z=248,2 FMOC m/z=266,2 
FMOC m/z=324,2 OPA/ET m/z=190,2 

C4 (102) és C5 (30) között 
OPA/ET m/z=262,2 FMOC m/z=252,2 
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Az MS-MS fragmentációt, az alkalmazott feszültség függvényében elemezve (18. ábra) 

látható, hogy 

(i) a fragmentáció a C1 és C2 atomok között történik, valamint, hogy 

(ii) a FMOC feltételezhetően az α-aminocsoporttal reagál. A fragmentációs 

feszültséget változtatva 10 eV-ról (18. ábra: „A”), 20 eV-ra (18. ábra: „B”), 

30 eV-ra (18. ábra: „C”) végül 40 eV-ra (18. ábra: „D”) az egyszerű „vegyes”-

termék molekulaionjának (ornitin5: m/z=497,0-497,3) intenzitása csökken. 

Ezzel egyidejűleg növekszik az m/z=230 protonált fragmentumé (13. 

táblázat). Ez a tapasztalat szoros összhangban van azzal a ténnyel is, hogy a 

vegyes melléktermékek között azonosítottunk olyat is, melyben a klasszikus 

izoindol mellett még egy molekula OPA-t is tartalmaz (ornitin4, lizin4). Ebből 

az következik, hogy az izoindol a δ-/ε-szénatomon alakul ki (a korábbi 

eredmények [39] alapján egyértelmű, hogy a még egy OPA-molekula 

beépülésének feltétele az NH2–CH2– molekularészlet megléte). 
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18. ábra: Az OPA/ET/FMOC-ornitin5-származék MS–MS-vizsgálata, az alkalmazott feszültség függvényében (A: 10 eV; B: 20 eV; 
C: 30 eV; D: 40 eV) 

 



 57 

6.1.3. A vizsgált biológiai minták bemutatása 

Az általunk vizsgált biológiai minták genetikailag módosított egerektől származtak. 

Szövet szerint háromfélét vizsgáltunk: májat, herét és a mellékhere fej részéből (caput 

epididymidis) nyert mintát. Minden szövethez tartozó mintából, további háromfélét 

kaptunk, kontroll (nem génmódosított), heterozigóta (egyik kromoszóma mutáns), és 

homozigóta (mindkét kromoszóma mutáns) példányokból. Ezek között a különbség a 

sejtek transzaldoláz enzim (TAL) tartalmában volt. A kontroll (WT) egyedek esetén 

mindkét allél, a heterozigótáknál (HET) csak az egyik allél, míg a homozigóták (KO) 

esetén egyik allél sem kódol TAL-t.  

A vizsgált TAL enzim a mitokondriális transzmembrán potenciál fenntartásában és 

ezáltal a spermiumok termékenységében is szerepet játszik. Ezenkívül a NADPH és a 

glutation termelődését, valamint a sejtek apoptózist kiváltó jelzésekkel szembeni 

érzékenységét is befolyásolja. Azokat a hím egereket, amelyekből hiányzik a TAL 

enzim, csökkent mitokondriális transzmembrán potenciál és sterilitás jellemzi, mivel 

spermiumjaik nem megfelelően mozgékonyak [114]. 

Feladatunk a különféle szövetekből a biogén aminok (putreszcin, kadaverin, spermidin 

és spermin) és prekurzor aminosavjaik (ornitin és lizin) lehető legkedvezőbb kivonása, 

és minőségi-mennyiségi meghatározása volt. 

 

6.1.4. A biogén aminok, az ornitin és a lizin meghatározása biológiai szövetben: 

mintaelőkészítési módszerfejlesztés 

A biológiai szövetek aminosav- és amintartalmának meghatározásához kétféle 

mintaelőkészítést vizsgáltunk. A fehérjementesítés, az aminosavak és aminok kivonása 

mindkét esetben 1 M perklórsavval történt. A minták egyrészét a perklórsavas kivonás 

után kálium-hidroxiddal vagy kálium-hidrogénkarbonáttal semlegesítettük, majd 

liofilizáltuk, és az analízisig száraz állapotban tároltuk. A minták másik részét 

közvetlenül a perklórsavas oldatból elemeztük. 

 



 58 

6.1.4.1. A perklórsavval fehérjementesített, semlegesített és liofilizált minták 

meghatározása 

6.1.4.1.1. Semlegesítés kálium-hidroxiddal 

A perklórsavval készített extraktumok kálium-hidroxiddal semlegesített, majd liofilizált 

mintáiban jelentős spermidin és spermin veszteséget (10-90%) mértünk, az optimális 

reakciófeltételek mellett (reakcióelegy pH értéke≥9,3) is. 

Ezért, egy tetszőlegesen választott májmintát lépcsőzetesen savanyítottunk 10 M 

ecetsav oldattal (13. táblázat). A vízben oldott liofilizált minta kiindulási pH-értéke 

12,34 volt, és az ecetsav mikroliterenkénti adagolásával pH≤5-ig savanyítottuk. A 

savanyítás során a spermidin- és a spermin mennyisége folyamatosan nőtt, majd pH=5,6 

értéktől nem változott tovább. Az eredmények alapján látható, hogy savanyítással a 

diaminok „visszanyerhetők”, tehát a vizsgált oldat megfelelő pH beállítása a 

származékkészítés előtt elengedhetetlenül szükséges. 

 

13. táblázat: Az 1,7-diaminoheptán, a spermidin, és a spermin OPA/ET/FMOC-
származékainak válaszjele a pH függvényében: kálium-hidroxiddal semlegesített, 
liofilizált minták 

Jelölések, mint a 10. ábrán. Mérési körülmények: 2. oszlop, 1. grádiens. 
 
 
 
6.1.4.1.2. Semlegesítés kálium-hidrogénkarbonáttal 

Ezután a perklórsavval fehérjementesített mintát kálium-hidroxid helyett kálium-

hidrogénkarbonáttal lúgosítottuk, feltételezve, hogy a kevésbé erélyes behatás során 

veszteséggel nem kell számolnunk (14. táblázat). A liofilizált minták vízben feloldása 

után a kiindulási pH-érték ~7,5-nek adódott. Az optimális válaszjelek elérése érdekében 

a mintát ebben az esetben is savanyítani kellett pH=5,5 értékig. 

Válaszjel %, a legnagyobb értékre 
viszonyítva 

A liofilizált, majd vízben feloldott májminta 
pH-értéke a származékkészítés előtt 

Dah Spd Spm 
+ 0 µL 10 M ecetsav 12,34 100±3,0 15,8 5,1 
+ 2 µL 10 M ecetsav 10,65 “ 28,2 5,8 
+ 1 µL 10 M ecetsav 8,70 “ 54,4 32,0 
+ 1 µL 10 M ecetsav 6,93 “ 73,1 56,3 
+ 1 µL 10 M ecetsav 6,39 “ 93,3 82,5 
+ 1 µL 10 M ecetsav 5,57 “ 100±3,0 100±4,9 
+ 1 µL 10 M ecetsav 4,86 “ 100±3,0 100±4,8 
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14. táblázat: Az 1,7-diaminoheptán, a spermidin, és a spermin OPA/ET/FMOC-
származékainak válaszjele a pH függvényében: kálium-hidrogénkarbonáttal 
semlegesített, liofilizált minták 

Válaszjel %, a legnagyobb értékre 
viszonyítva A liofilizált, majd vízben feloldott májminta 

pH-értéke a származékkészítés előtt 
Dah Spd Spm 

+ 0 µL 10 M ecetsav 7,47 100±3,0 69,6 40,4 
+ 1 µL 10 M ecetsav 6,85 “ 77,6 50,3 
+ 1 µL 10 M ecetsav 6,03 “ 92,6 74,6 
+ 1 µL 10 M ecetsav 5,50 “ 100±3,0 100±3,1 
+ 1 µL 10 M ecetsav 5,06 “ 100±3,0 100±4,8 

 
Jelölések, mint a 10. ábrán. Mérési körülmények, mint a 13. táblázatnál. 
 

 

6.1.4.2. A perklórsavval fehérjementesített, semlegesítés és liofilizálás nélkül 

készült minták vizsgálata 

A 6.1.4.1. fejezetben leírtak alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a biológiai 

minták előkészítése során a fehérjementesítést követően a liofilizálási és a semlegesítési 

lépést elhagyjuk: a perklórsavas kezelés után a mintát centrifugáljuk, majd szűrjük, 

ezután közvetlenül használjuk az analízishez. 

Perklórsavval készült modelloldatokkal (Std-B négyszeres hígítása) vizsgálatokat 

végeztünk, és megállapítottuk, hogy ha a savas oldatok meghatározásához a reagenst 

lúgosabb borát pufferrel készítjük, a származékképzéshez megfelelő pH-értéket kapunk 

(15. táblázat). A táblázatban látható, hogy a savas oldatokkal való reakció 

eredményeként a reakcióközeg pH-értéke 0,8-1,2 egységgel kisebb, mint a reagens saját 

pH-értéke. A reakcióközeg pH-értéke 9 és 10 között optimális, a mérések 

reprodukálhatósága RSD≤4,1%. 

Mindezek alapján a semlegesítés nélküli biológiai minták mérése pH=10-10,8 értékű 

OPA/ET reagenssel történt. 
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15. táblázat: Az ornitin-, lizin-, putreszcin-, kadaverin-, 1,7-diaminoheptán-, spermidin- és spermintartalmú modelloldatok 
reprodukálhatósága, eltérő pH-értékű OPA/ET reagensekkel: a reakcióelegy pH-értékének nyomonkövetésével 

 
Reagens pH→ 

Reakcióelegy pH→ 

1.  
9,85 
8,60 

2.  
10,00 
9,00 

3.  
10,30 
9,50 

4.  
10,80 
10,00 

5.  
11,00 
10,30 

6.  
11,30 
10,50 

 
Átlag 1.-6.* 

Aminosav/amin integrátoregység/pmol (RSD%) 
Orn 4,42 (4,8) 4,94 (2,6) 5,06 (5,4) 4,47 (6,5) 5,08 (2,9) 4,42 (8,6) 4,73 (6,8) 
Lys 8,12 (0,8) 8,96 (2,5) 9,37 (1,6) 9,86 (3,8) 9,57 (2,3) 10,20 (2,8) 9,59 (4,9) 
Put 5,18 (6,2) 7,25 (2,7) 7,64 (2,6) 7,58 (1,3) 8,76 (2,2) 8,05 (2,5) 7,86 (7,4) 
Cad 8,78 (6,1) 9,83 (1,8) 10,34 (2,9) 10,34 (1,9) 10,03 (2,0) 10,60 (2,0) 10,23 (2,9) 
Dah 7,32 (1,2) 9,45 (3,1) 9,96 (2,9) 10,29 (0,68) 9,39 (2,2) 10,12 (2,3) 9,84 (4,1) 
Spd 7,99 (3,0) 9,12 (3,0) 9,63 (2,6) 9,82 (0,68) 8,43 (2,1) 8,24 (2,6) 9,52 (3,8) 
Spm 6,82 (3,2) 7,10 (1,8) 7,50 (2,9) 7,39 (1,7) 6,18 (2,1) 5,17 (2,2) 7,33 (2,8) 

 
Jelölések, mint a 10. és 12. ábrákon. Mérési körülmények, mint a 13-14. táblázatoknál. 
Megjegyzések: Zárojelben (RSD%) értékek; *=a dőlt betűkkel szedett értékeket az átlagszámításnál nem vettük figyelembe. 
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6.1.4.3. A modelloldatok biogén amin-, ornitin- és lizintartalmának 

reprodukálhatósága 

A megfelelő összehasonlítás érdekében kétféle modelloldatot használtunk (Std-A, Std-

B), két különböző koncentrációban. A Std-A jelű oldatokat ugyanúgy kezeltük, mint a 

biológiai szöveteket, a Std-B jelűeket elkészítésük után közvetlenül elemeztük. A két 

csoport között számottevő különbséget nem találtunk, egymásnak megfelelő 

válaszjeleket kaptunk, és a mérési eredmények jól reprodukálhatók (RSD≤6.2%). Ezzel 

a kísérlettel igazoltuk, hogy a perklórsavval fehérjementesített, semlegesítés és 

liofilizálás nélkül készült minták esetén veszteséggel nem kell számolnunk (16. 

táblázat). 
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16. táblázat: A modelloldatok eltérő mennyiségű ornitin-, lizin-, kadaverin-, 1,7-
diaminoheptán-, spermidin- és spermintartalmának reprodukálhatósága: 
perklórsavval fehérjementesítve, semlegesítés és liofilizálás nélkül 

Integrátor egység/pmol (RSD%) Minta 
Orn Lys Cad Spd Spm Dah 

Std-A-1 
2,80 

(0,80) 

4,97 
(1,1) 

8,57 
(3,6) 

7,84 
(0,0) 

5,66 
(4,0) 

8,65 
(0,65) 

Std-A-2 
3,15 
(4,9) 

4,94 
(2,2) 

8,63 
(4,2) 

8,16 
(2,9) 

6,46 
(8,1) 

8,75 
(0,73) 

Std-A-3 
3,03 

(0,47) 
5,02 
(3,2) 

8,55 
(2,9) 

7,87 
(1,5) 

5,62 
(5,7) 

8,67 
(0,33) 

Std-A/2-1 
2,89 
(3,7) 

5,12 
(3,6) 

9,58 
(3,0) 

8,11 
(0,96) 

6,02 
(0,17) 

8,57 
(1,2) 

Std-A/2-2 
3,04 
(2,0) 

5,22 
(4,5) 

8,51 
(0,42) 

8,00 
(2,3) 

5,73 
(4,1) 

8,67 
(1,7) 

Std-A/2-3 
3,23 
(1,3) 

5,04 
(2,6) 

8,33 
(2,7) 

7,78 
(1,5) 

5,52 
(0,0) 

8,39 
(0,67) 

Átlag 3,02 5,05 8,70 7,96 5,84 8,62 
RSD % 5,3 2,0 5,1 1,9 6,0 1,5 
Std-B-1 3,62 5,10 8,56 7,87 6,34 8,65 
Std-B-2 3,35 4,95 8,78 8,21 6,29 9,03 

Std-B/2-1 2,94 5,18 8,84 8,09 6,25 8,82 
Std-B/2-2 3,00 5,85 8,52 7,72 6,64 8,56 

Átlag 3,10 5,27 8,68 7,97 6,38 8,77 
RSD % 7,2 7,6 1,8 2,8 2,8 2,4 

Std-A/Std-B 
átlag 

3,11 
(4,5) 

5,24 
(0,81) 

8,69 
(0,16) 

7,97 
(0,07) 

6,11 
(6,2) 

8,70 
(1,2) 

 
Megjegyzés: A vizsgált oldatok két különböző koncentrációban készültek (jelölés: A vagy B, 

ennek kétszeres hígítása: A/2 vagy B/2). A két koncentrációból három-három párhuzamost 

tartalmazó első csoport (Std-A-1-3; Std-A/2-1-3) ugyanúgy lett kezelve, mint a biológiai 

szövetek. A két-két párhuzamost tartalmazó másik csoportot (Std-B-1,2; Std-B/2-1,2) elkészítés 

után késedelem nélkül elemeztük. 

Std-A és Std-B oldatok esetén az egyes összetevők injektált mennyisége ~100 pmol, míg a Std-

A/2 és Std-B/2 esetén ~50 pmol. 

Jelölések, mint a 10. és 12. ábrákon. Mérési körülmények, mint a 13-15. táblázatoknál.  
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6.1.5. A biológiai minták biogén amin-, ornitin- és lizintartalmának meghatározása 

A különféle egérszövetek ornitin-, lizin-, putreszcin-, kadaverin-, 1,7-diaminoheptán-, 

spermidin- és spermintartalmát a korábbiakban ismertetett OPA/ET/FMOC kétlépcsős 

származékkészítés után mértük (17-18. táblázat, 19. ábra). A 17. táblázatban egy 

választott mintában (kontroll egérszövet máj, here és a mellékhere fej részében) mért 

összetevők, a mérések reprodukálhatósága, és a visszanyerés láthatók. A visszanyerés 

vizsgálat során ismert koncentrációjú modelloldatot adtunk a mintákhoz, a legnagyobb 

eltérés=5%. A 18. táblázatban a különböző kontroll, heterozigóta és teljes TAL hiányos 

egérszövetek mérési eredményei láthatók. Az 1,7-diaminoheptán (belső standard) 

mennyiségében mért hibaérték megfelelő volt (RSD≤1,56%), ezért a számolásnál 

(egyetlen májminta kivételével) nem kellett erre vonatkoztatni az eredményeket. A 

különböző TAL tartalmú szövetek biogén amin, ornitin, és lizin tartalma között 

összefüggést nem találtunk. Ezért, a továbbiakban célul tűztük ki az egérszövetek 

aminosav-, alifás- és biogén amintartalmának együttes meghatározását. 
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17. táblázat: Egy választott máj-, here-, és mellékhere fej részéből vett minta 
ornitin-, lizin-, putreszcin-, 1,7-diaminoheptán-, spermidin- és spermintartalmának 
reprodukálhatósága és visszanyerése 

Mért szövet/ 
oldat (g) 

a,b,c Orn Lys Put Dah  Spd Spm 

Májmintákban mért összetevők (10
-6

g) 
a: 10 15,1 22,4 0,125 5,67 14,4 18,7 

*a: 10+  9,49 18,8 9,26 9,04 14,3 19,2 
várt 24,6 31,2 9,38 14,7 28,7 37,9 
mért 23,7 31,2 9,11 14,7 28,7 36,9 

visszanyerés% 94,6 100,0 97,0 100,0 100,0 97,4 
b: 20 16,3 22,6 0,136 5,45 14,1 19,1 
c: 40 15,0 22,6 0,142 5,43 14,0 18,2 

Átlag (10-6g) 15,44 22,5 0,143 5,55 14,2 18,7 

0,0927/ 
2,2042 

RSD% 4,7 0,50 6,4 2,4 1,7 2,2 

Here mintákban mért összetevők (10
-6

g) 
a: 20 1,19 6,67 0,232 6,34 5,97 16,6 

*a: 20+ 5,28 4,90 5,15 5,03 7,93 10,7 
várt 6,47 11,6 5,38 11,4 13,9 27,3 
mért 6,44 11,8 5,26 11,3 13,3 25,9 

visszanyerés% 99,6 101,6 97,7 99,7 95,5 95,0 
b: 40 1,240 6,76 0,248 6,21 5,90 17,8 
c: 60 1,239 6,26 0,205 6,57 5,85 16,2 

Átlag (10-6g) 1,223 6,54 0,228 6,37 5,91 16,9 

0,1445/ 
2,2112 

RSD% 2,3 4,0 9,5 2,9 0,98 5,0 
Mellékhere fej részében mért összetevők (10

-6
g) 

a: 20 1,46 6,60 1,94 3,79 7,68 2,64 
b: 40 1,45 5,98 1,26 3,57 7,55 2,65 
c: 60 1,52 6,00 1,28 3,68 7,65 2,51 

Átlag (10-6g) 1,48 6,19 1,27 3,68 7,63 2,60 

0, 0523/ 
1,5943 

RSD% 2,6 5,7 0,95 3,0 0,92 3,0 
 
Jelölések, mint a 10. és 12. ábrákon, továbbá: a, b, c=bemérés a vizsgált mintából (mg) analitikai 

pontossággal, *a= a visszanyerés vizsgálathoz hozzáadott modelloldat mennyisége (µl). 

Mérési körülmények, mint a 13-16. táblázatoknál. 

 



 65

19. ábra: Egy választott máj-, here-, és mellékhere fej részéből vett minta ornitin-, lizin-, putreszcin-, kadaverin-, 1,7-
diaminoheptán-, spermidin- és spermintartalmának meghatározása 

(Megjegyzés: az ábrán a 17. táblázatban bemutatott minta látható). 
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Jelölések, mint a 10. és 12. ábrákon. Mérési körülmények, mint a 13-17. táblázatoknál.
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18. táblázat: A különböző egérszövetek ornitin, lizin, spermidin, spermin és 1,7-
diaminoheptán (belső standard) tartalma 

Minta 
Mért szövet/ 

oldat (g) 
Orn Lys Spd Spm Dah 

Here mintákban mért összetevők (10
-6

g) 

863 HET 0,1058/2,2009 1,40 
(-) 

5,16 
(4,0) 

4,99 
(5,9) 

12,57 
(8,0) 

7,32 
(3,4) 

864 KO - - - - - - 
895 HET - - - - - - 

896 WT 0,0969/2,2037 0,469 
(-) 

3,88 
(4,8) 

4,18 
(4,1) 

11,06 
(2,0) 

7,37 
(1,7 ) 

899 KO 0,0967/2,2592 1,55 
(-) 

3,28 
(4,2) 

3,13 
(4,0) 

9,75 
(3,0) 

7,49 
(1,6) 

Átlag: 
7,39 
(1,2) 

Mellékhere fej részében mért összetevők (10
-6

g) 

863 HET 0,0442/1,5729 0,757 
(0,035) 

4,89 
(1,0) 

7,23 
(0,08) 

2,21 
(1,3) 

4,18 
(0,13) 

864 KO 0,0518/1,5636 1,21 
(5,3) 

5,81 
(1,1) 

7,24 
(1,9) 

2,56 
(2,2) 

4,16 
(1,4) 

895 HET 0,0462/1,5967 1,20 
(-) 

8,19 
(0,49) 

8,72 
(0) 

2,53 
(2,6) 

4,16 
(0) 

896 WT 0,0490/1,5651 1,19 
(5,8) 

7,08 
(1,0) 

7,50 
(0,66) 

2,34 
(6,6) 

4,27 
(1,01) 

899 KO 0,0330/1,5745 0,762 
(-) 

4,80 
(1,07) 

5,44 
(2,5) 

2,00 
(3,0) 

4,09 
(3,2) 

Átlag: 
4,171 
(1,6) 

Májmintákban mért összetevők (10
-6

g) 

863 HET 0,0732/2,1352 11,7 
(4,5) 

17,0 
(1,8) 

11,1 
(0,31) 

14,4 
(1,9) 

6,08 
(0,92) 

864 KO* 0,0705/1,8074 10,1 
(0,05) 

17,1 
(0,70) 

6,34 
(1,1) 

12,8 
(0,81) 

4,81 
(2,4) 

895 HET 0,1011/2,0530 22,6 
(1,2) 

23,2 
(2,3) 

15,2 
(0,80) 

17,7 
(5,0) 

6,08 
(0,65) 

896 WT 0,0998/2,1304 22,7 
(0,56) 

20,1 
(0,62) 

11,9 
(0,023) 

17,5 
(0,28) 

6,04 
(0,89) 

899 KO 0,0702/2,0672 6,24 
(0,41) 

9,21 
(1,8) 

7,172 
(1,1) 

12,3 
(1,5) 

6,07 
(0,42) 

Átlag: 
6,068 
(0,34) 

 
Megjegyzés: zárójelben (RSD%), -: nincs adat.  
Jelölések, mint a 10. és 12. ábrákon, továbbá  *=A belső standard átlagértékére vonatkoztatott 
eredmények, a dőlt betűvel jelzett Dah érték az átlagból kihagyva. 
Mérési körülmények, mint a 13-17. táblázatoknál. 
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6.1.6. A biológiai szövetek összetevőinek azonosítása fluoreszcens/UV-válaszjeleik 

hányadosa alapján 

Korábbi vizsgálatok során kitűnt, hogy az OPA-származékok Fl-intenzitásának és UV-

válaszjelének hányadosa jellemző az adott aminocsoportú vegyületre [35]. 

Ezek alapján bizonyítottuk, hogy a csúcsok valóban az általunk vizsgált összetevőket 

tartalmazzák (19. táblázat). Az összetevők azonosítását célzó on-line HPLC-MS 

mérések nem vezettek eredményre, az OPA-származékok magas kimutathatósági határa 

miatt {a korábbi MS-modellvizsgálatok során tömény (1000 pmol/injektált mennyiség) 

modelloldatokkal dolgoztunk, míg a biológiai szövetek és az ahhoz készült 

modelloldatok ~50-100 pmolt tartalmaztak az adott összetevőkből}.  

Ezért a modelloldatok és a biológiai minták Fl/UV-válaszjelének hányadosát 

hasonlítottuk össze. A mérések reprodukálhatósága RSD≤4,5%. 

19. táblázat: Az ornitin, a lizin, a putreszcin, a kadaverin, az 1,7-diaminoheptán, a 
spermidin és a spermin OPA/ET/FMOC-származékai fluoreszcens intenzitásának 
(gerjesztett/ emittált 337/454 nm) és UV-válaszjelének (334 nm-en) hányadosa a 
modelloldatban (Std-A-1) és a biológiai mintákban. 

 
Fl/UV-válaszjelek hányadosa Aminosav/amin 

Std-A-1 Máj Here Mh. fej Átlag RSD% 
Orn 3,95 4,04 3,87 3,88 3,94 2,0 
Lys 7,02 6,58 6,61 6,78 6,75 3,0 
Put 4,68 4,25 4,27 4,52 4,43 4,7 
Cad 6,06 - - - - - 
Dah 6,99 7,02 7,16 7,09 7,07 1,1 
Spd 6,19 6,23 6,31 6,34 6,27 1,1 
Spm 6,21 5,91 5,90 6,21 6,06 2,9 

 
Jelölések, mint a 10. és 12. ábrákon, továbbá: Mh. fej= a mellékhere fej részéből vett minta. 
Mérési körülmények, mint a 13-18. táblázatoknál. 
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6.2. AZ AMINOSAVAK ÉS AMINOK EGYIDEJŰ MEGHATÁROZÁSA 

6.2.1. Az aminosavak és aminok elválasztásának optimálása OPA/ET/FMOC-

származékként 

Munkánkat aminosavak, alifás− és biogén aminok (összesen 32 összetevő) 

elválasztásával és egyidejű elemzésével folytattuk. Az időigényes feladatot lépcsőzeten 

modelleztük, s 21 aminosav elválasztásának optimálásával kezdtük.  

Irodalmi tapasztalat szerint [115] 16 aminosavat választottak el OPA/ET-származékként 

szobahőmérsékleten, 46 perc alatt, két eluens felhasználásával {1. eluens: 

acetonitril/0,36 M koncentrációjú nátrium-acetát oldat/desztillált víz (10/5/85) arányú 

elegye, 2. eluens ugyanezen összetevőknek (55/5/40) arányú elegye}. A 

meghatározáshoz lineáris grádienst alkalmaztak, a 2. eluens koncentrációja a kezdeti 

15%-ról folyamatosan 100%-ra emelkedett, 0,8 ml/perc áramlási sebesség mellett. Az öt 

különféle hosszúságú (5, 10, 15 és 25 cm) és szemcsetöltetű (3 µm és 5 µm) fordított 

fázisú, oktadecil-szilika oszlopok közül a 25 cm hosszúságú, 5 µm töltetű oszlopon volt 

a legjobb az elválás. Vizsgálatainkhoz egy azonos (25 cm, 5 µm), Thermo Hypersil 

oszlopot választottunk (5. oszlop). Az optimális elválasztást nem sikerült reprodukálni. 

Négy aminosavpár, a treonin/glicin, az arginin/tirozin, a valin/metionin és a 

leucin/fenilalanin nem váltak el, az ornitin és a lizin az oszlopon maradtak (20. ábra). A 

kritikus párok szétválasztása érdekében új elválasztási programot készítettünk. 

 

6.2.1.1. Az elválasztási hőfok optimálása 

A korábban kidolgozott kromatográfiás elúció szerint (6.1. fejezet) először az 

oszlophőfokot változtattuk (30 °C–60 °C). Az emelés hatására az összes aminosav 

esetén jobb elválást kaptunk. A hőfok jelentős növelése (>60 °C) a válaszjelek 

csökkenését idézi elő, s az oszlopot is károsítja. Ennek alapján az elválasztás 

optimálását 50 °C hőfokon folytattuk. 
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20. ábra: 16 amionosav elválasztásának optimálása OPA/ET-származékként, 
irodalmi javaslat alapján − kiindulási kromatogram 

 
Jelölések: Asp=aszparaginsav, Glu=glutaminsav, Asn=aszparagin, Ser=szerin, Thr=treonin, Gly=glicin, 
Arg=arginin, Tyr=tirozin, Ala=alanin, Val=valin, Met=metionin, Ile=izoleucin, Leu=leucin, 
Phe=fenilalanin, Orn=ornitin, Lys=lizin, *=szennyező csúcs. 
Mérési körülmények: 5. oszlop, 22 °C, grádiens: 0,8 ml/perc, 15%→100% 2. eluens, 46 perc 
1. eluens: acetonitril/0,36 M nátrium-acetát/desztillált víz (10/5/85, v/v%), 
2. eluens: ugyanezen összetevők (55/5/40, v/v%) arányú elegye. 
 
6.2.1.2. Az áramlási sebesség optimálása 

Az optimálás következő lépéseként az áramlási sebességet 50 ºC-on változtattuk. A 0,8 

ml/perc helyett az 1 ml/perces áramlás javított az elváláson. Ezzel együtt, és a grádiens 

már 8 lépésre bontásával [0-2 perc 20%; 10-12 perc 46%; 20,5 perc 80%; 20,6 perc 

70%; 30-34 perc 100%; 38-42 perc 80% 2. eluens] a treonin/glicin,az arginin/tirozin 

aminosavak elválása jobb lett, de a valin/metionin és a leucin/fenilalanin csúcsai 

továbbra sem váltak el. 

Az áramlási sebesség fokozatos, elválasztás közbeni gyorsítása (1,2 ml/perc) és lassítása 

(1 ml/perc) sem oldotta meg az elválasztást. Az áramlási sebességet ezután 1,8 ml/perc 

értékre növeltük, amely kis mértékben megindította a valin és a metionin csúcsok 

különválását.  
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Az oszlop védelme érdekében folyamatosan szem előtt tartottuk, hogy a nyomás ne 

haladja meg a 3500 p.s.i.-t (1 p.s.i.=6895 Pa). Az áramlási sebesség további növelésére 

a nyomásnövekedés miatt nem volt mód. 

Mindezek alapján kitűnt, hogy a valin/metionin és a leucin/fenilalanin csúcsok 

elválásához további változtatások szükségesek. 

 

6.2.1.3. Az eluensek összetételének változtatása 

Az elválasztás javítása érdekében az eluensek összetételén változtattunk. A másodikként 

belépő, 55% acetonitril tartalmú eluens helyett ugyanilyen összetételű metanolt 

tartalmazó eluenst készítettünk. A metanol hatására az összes aminosav csúcsa 

különvált, de oldószererőssége nem volt elég a grádiens végén érkező ornitin és lizin 

elúciójához. Ezért, a magasabb acetonitriltartalmú 2. eluensre is feltétlenül szükség volt. 

A három eluens használatával 16 aminosavat sikerült elválasztani. 

Az eluenseket a továbbiakban a kísérleti rész 6. táblázata alapján (A), (B) és (C) 

betűkkel jelölöm. 

 

6.2.1.4. A 21 aminosav elválasztása 

A 16 aminosav elválasztása után a vizsgált oldathoz prolint és hidroxiprolint adtunk. A 

FMOC-származékok fluoreszcenciás detektálása, Ex/Em=263/313 nm hullámhosszakon 

történt, a többi – OPA/ET – termék detektálása az izoindol-származékoknak megfelelő 

Ex/Em=337/454 nm-en. Ennek megfelelően a hidroxiprolin és prolin elúciója előtt a 

fluoreszcens detektoron a 263/313 hullámhosszra váltottunk, majd elúciójuk után az 

OPA-származékoknak megfelelő, 337/454 nm hullámhosszt állítottuk vissza.  

A modelloldatot további három aminosavval (γ-aminovajsav, triptofán, és hisztidin) 

kiegészítve 21 összetevő elválasztását oldottuk meg (2. grádiens). 

 

6.2.1.5. Az aminosavak és aminok együttes elválasztása 

Az optimálást az agmatinnal és a hisztaminnal, ezt követően a C1-C6 szénatomszámú 

alifás aminokkal bővítve folytattuk. E célból negyedik eluensként acetonitrilt 

alkalmaztunk. Végül a biogén aminokkal (putreszcin, kadaverin, spermidin, spermin) és 

az 1,7-diaminoheptánnal kiegészítve a 22 aminosav mellett 12 amint határoztunk meg. 
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6.2.1.6. pH-és ionkoncentráció grádiens alkalmazása 

A modellvizsgálatok során azt tapasztaltuk, hogy az arginin/tirozin/alanin és a 

valin/metionin csúcspárok nem mérhetők reprodukálhatóan az eddig kidolgozott 

módszerrel. Ezért, az eluensek pH-értékét és ionerősségét optimáltuk. (Megjegyzés: az 

eddig bemutatott mérések során 7,2 pH-értékű eluensekkel dolgoztunk).  

Első lépésben az (A) eluens pH-értékét 6,1-re, a (B) és (C) eluensek pH-értékét 7,0-ra 

állítottuk. Ennek következményeként az arginin nem alapvonalig, de különvált a 

tiramintól. A hisztidin csúcsa eltávolodott a szerintől, a valin/metionin pár is jobb 

elválást mutatott. Az (A) eluens további savanyítása (pH<6) a retenciós idők 

növekedését, az elválások romlását, és a válaszjelek csökkenését okozta. A metilamin az 

ornitin és a lizin közötti szűk helyen eluálódott. Mivel az általunk vizsgált biológiai 

minták nem tartalmaztak metilamint, az ornitin és a lizin kedvező mennyiségi értékelése 

érdekében kihagytuk a modelloldatból. 

Második lépésben a (B) és a (C) eluens pH-értékét növeltük (pH=8). A (B) eluens 

lúgosítása esetén a kromatogram középső részénél lévő aminosavak (prolin, valin, 

metionin) elválása romlott. Az agmatin és a hisztamin elválására mindkét eluens 

lúgosítása kedvezően hat.  

Mindezek alapján az (A), (B) és (C) eluensek pH-értékét rendre 7,0; 7,0; és 8,0-ra 

állítottuk. 

Az ionerősség vizsgálathoz elsőként az (A) eluens nátrium-acetát koncentrációját 

növeltük a duplájára. Ez kedvezőtlenül befolyásolta a hisztidin és a szerin, valamint a 

prolin és az előtte jövő, FMOC-reagensből származó szennyező csúcs elválását. A (B) 

eluens sókoncentrációját növelve a retenció a kromatogram elején egy-két tized perccel, 

a középső részén nyolctized perccel nő. Ennek hatására javult a szerin/hisztidin, az 

arginin/tirozin, a γ-aminovajsav/vak/prolin, a valin/metionin, a hisztamin/ornitin/lizin és 

az agmatin/butil-amin csúcspárok elválása (21. ábra, 20. táblázat).  

Az így kidolgozott OPA/ET/FMOC kétlépcsős származékképzéses módszer, amely 

négyféle eluenst, pH- és ionkoncentráció-grádienst tartalmaz, alkalmasnak bizonyult – 

fluoreszcenciás detektálási hullámhosszváltással – 21 aminosav és 11 amin együttes, 

reprodukálható meghatározására. 



 72

21. ábra: 21 aminosav és 11 amin elválasztása OPA/ET/FMOC-származékként, pH- és ionkoncentráció grádienssel, fluoreszcenciás 
detektálási hullámhossz váltással 
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Jelölések, mint a 20. ábrán, 
továbbá: 
His=hisztidin 
Hyp=hirdroxiprolin 
Gaba=γ-aminovajsav 
Pro=prolin 
Trp=triptofán 
Hisn=hisztamin 
EtA=etil-amin 
PrA=propil-amin 
Agm=agmatin 
BuA=butil-amin 
Ama=amil-amin 
Put=putreszcin 
Cad=kadaverin 
Dah=1,7-diaminoheptán 
Spd=spermidin 
Spm=spermin 
Ex/Em= gerjesztett/emittált 
detektálási hullámhossz. 

Mérési körülmények: 5. oszlop, 4. grádiens. 
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20. táblázat: A kedvezőtlen elválást mutató aminosavak és aminok csúcsfelbontás 
értékei (21. ábra alapján) 

 

Aminosav/ 
amin  

Thr/ 
Gly 

Arg/ 
Tyr 

Tyr/ 
Ala 

FMOC- 
vak/ 
Pro 

Pro/ 
Trp 

Val/ 
Met 

Hisn/ 
Orn 

Orn/ 
Lys 

Agm/ 
BuA 

Felbontás (Rs) 2,75 1,37 2,42 1,66 0,99 1,16 1,82 3,20 0,95 

 
Jelölések, mint a 20-21. ábrákon. 
 
 
6.2.1.7. A 32 aminosav és amin meghatározásának linearitása 

 
Az elválasztás optimálása után az eljárást modelloldatokkal hitelesítettük (21. táblázat). 

Ezeket az oldatokat a biológiai szövetek aminosav- és amintartalmának megfelelő 

koncentrációtartományban készítettük. A legtöbb összetevő esetén a kimutathatósági 

határ ~30 pmol/injektált mennyiség volt. A hidroxiprolin és a prolin esetén ez az érték 

kevesebb, mint 7 pmol. A regressziós koefficiensek (R) átlaga=0,999, a RSD=0,29%. 
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21. táblázat: Aminosavak és aminok OPA/ET/FMOC-származékai linearitása: az 
illesztett kalibrációs egyenes regressziós koefficiense (R) alapján 

M/4 M/2 M Aminosav/ 
amin 

Retenciós 
idő/perc injektált 

pmol 
csúcs-
terület 

injektált 
pmol 

csúcs-
terület 

injektált 
pmol 

csúcs-
terület 

R 

Asp 3,0 27,7 195 55,4 390 110,8 705 0,9986 
Glu 3,9 28,0 300 56,0 675 112,0 1410 1,0000 
Asn 10,9 28,1 145 56,3 365 112,5 725 0,9987 
Ser 13,6 27,9 905 55,8 1470 111,6 2440 0,9992 
His 14,3 55,0 350 110,0 780 220,0 1550 0,9996 
Thr 17,6 25,9 890 51,7 1770 103,5 3160 0,9999 
Gly 18,5 30,9 540 61,7 1070 123,5 2040 0,9997 
Hyp 20,0 6,8 985 13,5 1720 27,0 3160 1,0000 
Arg 20,8 27,4 540 54,8 1260 109,7 2590 0,9998 
Tyr 21,5 27,6 620 55,1 1330 110,2 2520 0,9990 
Ala 22,3 28,9 345 57,9 650 115,7 975 0,9841 

Gaba 25,9 27,7 520 55,4 1220 110,9 2540 0,9998 
Pro 27,4 6,0 680 12,1 1430 24,1 3070 0,9997 
Trp 27,8 27,2 420 54,5 930 108,9 1710 0,9977 
Val 28,3 27,6 565 55,2 1230 110,4 2460 0,9998 
Met 28,6 27,0 610 54,1 1220 108,1 2265 0,9991 
Ile 31,4 27,3 540 54,7 1210 109,3 2440 0,9998 

Leu 32,1 23,8 520 47,5 1180 95,1 2280 0,9990 
Phe 33,4 27,2 515 54,4 1170 108,8 2190 0,9979 
Agm 37,4 112,4 510 224,7 1170 449,5 2300 0,9994 
Orn 38,3 27,5 600 55,0 1030 110,0 1680 0,9951 
Lys 38,7 27,3 560 54,7 1240 109,3 2550 1,0000 
EtA 42,7 27,5 270 54,9 630 109,9 1490 0,9992 
PrA 46,4 26,7 595 53,4 1340 106,7 2900 0,9999 
Hisn 48,3 58,0 370 116,1 960 232,1 2190 0,9999 
BuA 48,8 29,7 670 59,3 1260 118,7 2480 0,9999 
AmA 50,2 28,6 440 57,2 910 114,4 1860 1,0000 
Put 52,7 28,1 210 56,3 560 112,5 1340 0,9997 
Cad 53,5 27,0 480 54,0 1060 108,0 2320 0,9998 
DAH 55,1 33,6 680 67,3 1370 134,5 2960 0,9994 
Spd 55,5 24,6 143 49,1 260 98,2 540 0,9988 
Spm 57,1 25,4 134 50,9 260 101,8 520 1,0000 

 
Jelölések, mint a 20-21. ábrákon, továbbá: M=kiindulási modelloldat, M/2, M/4=a kiindulási modelloldat 
kétszeres és négyszeres hígítása.  
Mérési körülmények, mint a 21. ábrán. 
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6.2.2. A biológiai minták aminosav- és amintartalmának meghatározása 

Az aminosavak és aminok együttes meghatározására kidolgozott módszert a 6.1.3. 

fejezetben bemutatott biológiai minták elemzésére hasznosítottuk (22-24. ábra).  

A kapott eredmények szerint a here- és a mellékhere fej részéből vett mintákban a 

háromféle TAL tartalmú szövetminta között nincs számottevő különbség. A májminták 

esetén a kontroll egér májszövetében a legnagyobb az aminosav- és amintartalom. 

Heterozigóta egyedek májában kisebb ez a szint, míg a legkevesebb összetevő az 

enzimhiányos egerek májában volt mérhető. A májban tehát van összefüggés a 

transzaldoláz enzimtartalom és az aminosav és amin mennyiség között. 

A szövetek mérési reprodukálhatóságát egy választott hereminta esetén a 22. táblázat 

tartalmazza.  

 

22. ábra: Máj minta aminosav- és amintartalma 
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Jelölések, mint a 20-21. ábrákon. Mérési körülmény, mint a 21. ábrán. 
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23. ábra: Hereminta aminosav- és amintartalma 
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24. ábra: Mellékhere fej részéből vett minta aminosav- és amintartalma 
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Jelölések, mint a 20-21. ábrákon. Mérési körülmény, mint a 21. ábrán. 
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22. táblázat: A mért aminosavak és aminok, továbbá a mérések 
reprodukálhatósága egy választott heremintán 

Aminosav / 
amin 

×10-6 g / g szövet 

Asp 14,7 (3,5) 
Glu 103 (2,5) 
Asn 1,21 (2,4) 
Ser 7,89 (1,2) 
His 2,51 (0,56) 
Thr 28,7 (2,4) 
Gly 2,98 (2,0) 
Hyp 2,22 (5,1) 
Arg 2,59 (0,39) 
Tyr 1,97 (1,8) 
Ala 14,7 (0,07) 

Gaba 0,137 (2,7) 
Pro 11,5 (1,8) 
Trp - 
Val 0,223 (5,0) 
Met 2,54 (4,2) 
Ile 2,09 (5,9) 

Leu 2,53 (3,8) 
Phe 13,2 (6,0) 
Agm 0,980 (3,0) 
Orn 0,53 (3,8) 
Lys 4,16 (6,2) 
EtA - 
PrA 0,179 (2,3) 
Hisn 0,102 (6,0) 
BuA 0,669 (5,7) 
AmA 0,049 (3,7) 
Put 0,126 (4,5) 
Cad 0,077 (5,6) 
Dah 4,99 (1,2) 
Spd 9,28 (1,5) 
Spm 19,6 (5,1) 

 
Jelölések, mint 20-21. ábrákon, mérési körülmény, mint a 21. ábrán. 
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6.2.3. A sajtok aminosav- és amintartalmának meghatározása 

A biológiai szövetek aminosav- és amintartalmának meghatározására kidolgozott 

módszert, megfelelő módosítással sajtok vizsgálatára hasznosítottuk. A sajt 

legfontosabb aminjai a hisztamin, a tiramin, a triptamin, a feniletilamin, kisebb 

mennyiségben a putreszcin, a kadaverin, a spermidin és a spermin is jelen lehetnek (ld. 

3.3. fejezet). Ennek figyelembevételével az alifás monoaminok helyett a modelloldatot 

három biogén aminnal (feniletilamin, tiramin, és triptamin) egészítettük ki.  

 

6.2.3.1. Az optimális elúciós program kidolgozása 

A sajtok vizsgálatához módosított, 30 összetevőt tartalmazó modelloldat kromatográfiás 

felvételén a feniletilamin és az agmatin nem váltak el, így ezek retenciós idejénél az 1,8 

ml/perces áramlási sebességet 1 ml/percre csökkentettük.  

A prolin és a triptofán mérése a biológiai szövetekben a kis csúcsfelbontás (Rs= 0,99) és 

a hullámhosszváltás miatt elégtelen volt, a triptofán mérése néhány esetben nem volt 

reprodukálható. Ezért, a triptofánt tartalmazó márványsajt esetén a prolint és a triptofánt 

két különböző felvételből határoztuk meg. 

 
6.2.3.2. Az aminosavak és aminok meghatározásának reprodukálhatósága 

A 23. táblázat tartalmazza a modelloldat öt különböző hígításából készült mennyiségi 

meghatározásának reprodukálhatóságát, 6,25-1000 pmol koncentrációtartományban. Az 

agmatin és a feniletilamin kivételével, a leghígabb modelloldatban is 

koncentrációarányosak a válaszjelek, a mérések RSD átlaga 2,7%. 
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23. táblázat: Az aminosavak és a biogén aminok különböző mennyiségeinek 
reprodukálhatósága 

Integrátor egység/pmol     aminosav 
/amin M M/2 M/4 M/8 M/16 átlag RSD% 
Asp 14,20 14,29 14,11 14,40 14,72 14,35 1,7 
Glu 18,11 17,84 18,07 18,18 18,04 18,05 0,71 
Asn 17,32 17,12 17,42 17,41 16,81 17,22 1,5 
Ser 20,18 20,47 20,32 20,12 19,85 20,19 1,1 
His 2,09 2,00 1,85 1,89 2,07 1,98 5,3 
Thr 25,76 26,32 26,53 25,90 25,83 26,07 1,3 
Gly 15,61 15,61 15,35 15,37 14,80 15,35 2,2 
Hyp 89,77 86,60 90,63 90,23 92,50 89,95 2,4 
Arg 20,52 20,54 20,63 20,52 20,23 20,49 0,73 
Tyr 22,18 22,25 21,87 21,92 23,81 22,41 3,6 
Ala 20,14 20,56 19,78 19,73 20,45 20,13 1,9 

Gaba 24,30 24,57 24,35 24,53 23,98 24,35 0,97 
Pro 79,85 76,61 80,01 80,46 77,90 78,97 2,1 
Trp 16,69 17,98 17,46 17,10 17,21 17,29 2,8 
Val 23,11 22,81 23,00 23,31 22,75 23,00 0,99 
Met 22,75 23,06 22,90 23,08 23,92 23,14 2,0 
Ile 21,11 21,20 21,04 21,08 21,20 21,13 0,35 

Leu 28,87 27,49 29,21 27,65 28,73 28,39 2,7 
Phe 17,95 17,57 17,59 16,15 15,80 17,01 5,7 
Orn 15,07 13,82 14,18 13,45 13,43 13,99 4,8 
Lys 25,72 25,02 25,74 26,08 26,14 25,74 1,7 
Hisn 14,98 15,66 16,60 15,75 16,31 15,86 4,0 
Tyrn 27,20 26,77 27,18 27,40 25,22 26,75 3,3 
Trpn 23,65 23,78 23,15 22,30 23,02 23,18 2,5 
Agm 9,27 8,78 9,04 8,48 - 8,89 3,8 

PhEtA 37,04 38,48 36,88 36,43 - 37,21 2,4 
Put 32,60 32,72 32,69 29,93 27,45 31,99 4,3 
Cad 48,87 49,77 48,46 45,59 44,87 47,51 4,5 
Spd 20,32 18,07 18,70 20,09 20,09 19,45 5,2 
Spm 11,79 10,91 10,67 11,30 10,75 11,08 4,2 

 
Jelölések, mint a 20-21. ábrákon, továbbá: Tyrn=tyramin, Trpn=triptamin, PhEtA=feniletilamin, 
M=kiindulási modelloldat (injektált mennyiség az egyes összetevőkből 100-1000 pmol), M/2, M/4, M/8, 
M/16=a kiindulási modelloldat kétszeres, négyszeres, nyolcszoros, és tizenhatszoros hígítása (injektált 
mennyiség, a felsorolás sorrendjében: 50-500 – 6,25-62,5 pmol). 
Mérési körülmények: 5. oszlop, 4. grádiens.  
Az eredmények három párhuzamos mérés átlagát mutatják, a dőlt betűvel szedett értéket az 
átlagszámításnál nem vettük figyelembe. 
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6.2.3.3. A mintaelőkészítési módszer vizsgálata: különböző savak és extrakciós idők 

hatása 

 
A sajtok fehérjementesítését négy savval (perklórsav, sósav, triklórecetsav, és 

szulfoszalicilsav) végeztük. A savak 1 M koncentrációban készültek, kivéve a 

szulfoszalicilsavat, amelyből a legtöményebb oldat 0,5 M. A vizsgált trappista sajt 

mintát különféle savak hozzáadása után ultrahang fürdőn különböző ideig (10 perc és 30 

perc) extraháltuk. A különböző extrakciós idők között eltérést nem tapasztaltunk. A 

savak közül a perklórsav ~20%-kal nagyobb extrakciót eredményezett aminosavak 

esetén, mint a három másik. A sósav, szulfoszalicilsav és triklórecetsav hasonló 

eredményeket adott  (24. táblázat).  



 81

24. táblázat: Trappista sajt aminosav- és biogén amintartalma meghatározásának reprodukálhatósága: különböző savak (1 M 
sósav, 0,5 M szulfoszalicilsav, 1 M triklórecetsav és 1 M perklórsav) és extrakciós idők hatása 

gx10-2/100 g  gx10-2/100 g  
extrakciós idő, perc extrakciós idő, perc 

sósav szulfoszalicilsav triklórecetsav perklórsav 

Mért aminosav 
(As) / biogén 
amin (BA) 

10 30 10 30 10 30 

Átlag 
RSD 
% 

10 30 

Átlag 
RSD 
% 

Asp 2,91 3,02 2,74 2,72 2,86 2,89 2,86 4,0 4,34 4,20 4,27 2,3 
Glu 33,19 35,43 33,30 34,38 35,22 32,69 34,04 3,4 43,58 45,07 44,32 2,4 
Asn 19,57 20,55 19,67 21,82 20,66 19,17 20,24 4,8 31,21 31,44 31,32 0,54 
Ser 9,56 9,41 9,95 10,07 9,42 9,66 9,68 2,9 11,00 10,68 10,84 2,1 
Thr 2,74 2,63 2,39 2,65 2,20 2,37 2,50 8,3 4,95 4,99 4,97 0,58 
Gly 1,87 1,81 1,86 1,99 1,81 1,79 1,86 3,9 2,77 3,09 2,93 7,8 
Arg 16,16 17,50 18,36 18,34 17,68 16,35 17,40 5,5 23,89 24,05 23,97 0,47 
Tyr 6,1 6,36 6,92 7,01 7,06 6,60 6,68 5,8 10,65 10,82 10,73 1,2 
Ala 3,15 3,17 3,05 3,60 3,29 3,13 3,23 6,1 4,43 4,90 4,67 7,1 
Pro 8,6 7,57 8,34 7,55 8,86 8,31 8,20 6,6 8,92 9,28 9,10 2,8 
Val 2,74 3,07 2,91 3,10 2,66 2,81 2,88 6,2 4,48 4,73 4,60 3,9 
Met 18,00 18,78 19,12 20,62 18,46 17,40 18,73 5,9 29,29 29,92 29,60 1,5 
Ile 19,52 19,58 19,79 19,65 18,70 17,60 19,14 4,4 28,96 30,11 29,54 2,8 

Leu 2,52 2,10 2,35 2,48 2,56 2,21 2,37 7,8 4,58 4,61 4,60 0,42 
Phe 54,08 56,85 54,28 51,47 53,86 63,64 55,70 7,6 58,53 63,04 60,79 5,2 
Orn 3,44 3,67 3,46 3,45 3,50 3,12 3,44 5,2 4,53 4,77 4,65 3,6 
Lys 10,71 11,05 10,99 12,46 10,38 9,68 10,88 8,5 16,48 18,58 17,53 8,5 

Tyrn 1,84 1,60 1,93 1,72 1,78 1,51 1,73 9,0 1,57 1,63 1,60 2,5 
PhEtA 1,40 1,42 1,37 1,43 1,21 1,24 1,35 7,0 1,48 1,56 1,52 3,7 

As összesen 214,9 222,6 219,5 223,4 219,2 219,4 219,8 1,4 292,6 304,3 298,4 2,8 
BA összesen 3,24 3,02 3,30 3,15 2,99 2,75 3,08 6,5 3,05 3,19 3,12 3,1 

Jelölések, mint a 20-21. ábrákon és a 23. táblázatnál. Mérési körülmények, mint a 23. táblázatnál.



 82 

 
6.2.3.4. A sajtminták aminosav- és biogén amintartalmának visszanyerése 

A módszer megbízhatóságának érdekében a márványsajt mintán visszanyerés 

vizsgálatot végeztünk. A fehérjementesítéshez a 30 összetevőt tartalmazó modelloldat 

1 M perklórsavas oldatát használtuk. Aminosavak esetén 93,6% (prolin) és 105,6% 

(glutaminsav) közötti visszanyerést mértünk, a visszanyerések átlaga 101,5% 

(RSD=3,2%), aminok esetén 90,1% (feniletilamin) és 101,7% (putreszcin) közötti 

visszanyerést, az átlag 97,0% (RSD=4,3%). (25. táblázat, 25. ábra). 

 

25 táblázat: A márványsajt aminosav- és biogén amintartalmának visszanyerés 
vizsgálata  

Aminosav/amin Visszanyerés% Aminosav/amin Visszanyerés% Aminosav/amin Visszanyerés% 

Asp 104,8 Ala 99,9 Orn 102,5 

Glu 105,6 Gaba 100,3 Lys 101,1 

Asp 102,8 Pro 93,6 Tyrn 99,9 

Ser 100,7 Trp 97,3 Trpn 95,0 

His 96,5 Val 101,0 Agm 100,8 

Thr 100,3 Met 98,4 PhEtA 90,1 

Gly 103,5 Ile 104,1 Put 101,7 

Hyp 102,9 Leu 101,9 Cad 96,0 

Arg 103,3 Phe 103,6 Spd 99,3 

Tyr 105,8 Hisn 100,0 Spm 92,8 

Jelölések, mint a 20-21. ábrákon és a 23-24. táblázatoknál. Mérési körülmények, mint a 23-24. 
táblázatoknál. 
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25. ábra: A márványsajt aminosav- és aminösszetétele: modelloldatokkal együttes 

elúció 

A) hullámhosszváltás prolinnál 

 
 

Jelölések, mint a 20-21. ábrákon, és a 23-24. táblázatoknál; mérési körülmények, mint a 23.-24. 
táblázatoknál. 
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B) hullámhosszváltás hidroxiprolinnál 
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6.2.3.4. A trappista-, a karaván- és a márványsajt aminosav- és aminösszetétele 

Az optimált mintaelőkészítési és kromatográfiás módszert karaván- és márványsajt 

mintákon mutatjuk be. A fehérjementesítés 1 M perklórsavval történt, 10 perces 

extrakciós idővel.  

Ezeket az eredményeket a perklórsavval előkészített trappista sajt eredményeivel 

összevetve megállapítható, hogy  

(i) a mintákban jelenlévő fő aminosavak a fenilalanin, az aszparaginsav, a 

glutaminsav és a lizin, aminok közül a feniletilamin. 

(ii) A mérések mindhárom sajtminta esetén jól reprodukálhatók voltak, három 

párhuzamos mérés alapján az RSD értéke 0,66% és 8,5% között változik. 

(iii) Az összes aminosav- és amintartalom – 100 g mintára vonatkoztatva – trappista 

sajtban 2,96 g (RSD átlag=3,1%), karaván sajtban 7,32 g (RSD% átlag=3,5), 

márványsajtban 9,82 g (RSD átlag=3,3%), (26. ábra). 

(iv) A trappista sajt mért összetevőit irodalmi adatokkal összevetve megállapítható, 

hogy az argentin trappista sajt fő aminosavjai szintén a leucin, a lizin, az 

aszparagin, a fenilalanin, a tiramin, a tirozin, a glicin és a valin voltak [116]. 

Számszerű adatot csak a leucin és a lizin esetén adtak meg: 26 napos érlelés 

során a leucintartalom ~30 mg/100 g, a lizintartalom ~50 mg/100 g [117]. 
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26. A. ábra: A sajtminták aminosavtartalma g-ban kifejezve, 100 g sajtra 

vonatkoztatva.  
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26. B. ábra: A sajtminták amintartalma g-ban kifejezve, 100 g sajtra vonatkoztatva.  
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Megjegyzés: az oszlopok fölött az RSD-értékek (%) láthatók. Jelölések, mint a 20-21. ábrákon és a 23-24. 
táblázatoknál. Mérési körülmények, mint a 23-24. táblázatoknál. 
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6.2.4. A növényi sejttenyészetek aminosavtartalmának meghatározása 

Az aminosavak elválasztására kidolgozott módszert (27. ábra) növényi sejttenyészetek 

vizsgálatára is hasznosítottuk, az ELTE TTK Növényszervezettani Tanszék kérésére. 

Feladatunk a különböző szimbiózisok aminosavtartalmának meghatározása volt. 

Műveleti üresként a tápközeget (1. minta) használtuk. Az önmagában életképes alga, és 

a csak szimbiózisban életképes gomba és baktériumtenyészetek tápanyagtermelését 

vizsgáltuk. A legtöbb aminosavat az alga mintában mértük (2. minta), összesen 16-ot 

találtunk. Mennyiségileg ehhez hasonló még a alga és gomba szimbiózis (5. minta) 

aminosavtartalma, azzal a különbséggel, hogy az aszparagint, arginint és tirozint nem 

tartalmaz. Az alga és baktérium (3. minta) , továbbá az alga, baktérium és gomba 

szimbiózisban (4. minta) egyaránt kevés aminosavat találtunk (26. táblázat, 28. ábra). 

26. táblázat: Növényi sejttenyészetek aminosavtartalma gx10-7 egységben kifejezve 

Aminosav↓ Sejttenyészet mintákban mért aminosavak mennyisége, gx10-7 

Minta→ 2. minta 3. minta 4. minta 5. minta 
Asp 4,552 0,742 0,746 4,938 
Glu 2,442 0,515 0,054 1,306 
Asn 0,973 - - - 
Ser 17,66 8,071 4,017 14,50 
Thr 12,97 6,009 3,385 9,567 
Gly 3,072 1,377 0,986 2,323 
Arg 0,732 - - - 
Tyr 0,577 - - - 
Ala 5,820 2,491 0,446 4,149 

Gaba 0,333 0,168 0,288 0,334 
Pro 3,269 1,339 0,864 2,020 
Met 3,348 1,725 1,206 2,559 
Leu 1,608 0,536 0,321 1,206 
Phe 8,707 3,301 6,084 8,835 
Orn 2,067 0,263 0,115 11,03 
Lys 0,992 0,147 0,044 0,621 

 
Jelölések, mint a 20-21. ábrákon. Mérési körülmények: 5. oszlop, 2. grádiens.  
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27. ábra: Növényi sejttenyészetek meghatározásához készült modelloldat kromatográfiás felvétele 
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Jelölések, mint 20-21. ábrákon. Mérési körülmények, mint a 26. táblázatnál.
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28. ábra: Chlamydomonas alga aminosavtartalma 
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Jelölések, mint 20-21. ábrákon. Mérési körülmények, mint a 26. táblázatnál.
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7. KÖVETKEZTETÉSEK, AZ ÉRTEKEZÉSBEN FOGLALT ÚJ 

TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 
Doktori munkám során aminosavak, alifás mono- és diaminok o-ftálaldehid (OPA)/ 

etántiol (ET)/ 9-fluorenilmetil-kloroformát (FMOC)-származékokkénti 

meghatározásával foglalkoztam, a termékek fluoreszcenciás intenzitásának és UV 

abszorbanciájának egyidejű nyomonkövetésével. 

1. A biogén aminok (putreszcin, kadaverin, spermidin és spermin) OPA-

származékainak részletes elemzése alapján bebizonyosodott, hogy a spermidin, de 

különösen a spermin – a többi OPA-származékkal azonos nagyságú válaszjelek alapján 

történő – mérése csak úgy lehetséges, ha a szekunder aminocsoportjaikat is 

származékká alakítjuk. 

–E tapasztalat alapján vizsgáltuk a spermidin és a spermin két lépcsőben vezetett 

származékképzését (1. OPA/ET, 2. FMOC), s egyidejűleg 

–az OPA/ET/FMOC termékek összetételét tömegspektrometriásan azonosítottuk. 

2. A biogén aminok elemzésére kialakított eljárást egérszövetek biogén 

amintartalmának meghatározására hasznosítottuk. E kutatások során a biológiai 

szövetek fehérjementesítését optimáltuk:  

–egyrészt a biogén aminok maradéktalan visszanyerése, 

–másrészt a fehérjementesített oldat származékképzése figyelembe vételével. 

3. A 2. pontban részletezett vizsgálatok eredményeként került sor az ornitin és a lizin, – 

mint a putreszcin és a kadaverin prekurzor vegyületeinek, – a biogén aminokkal való 

együttes elemzésére. Az analitikai módszer újszerűségén túlmenően, az ornitin és a lizin 

kölcsönhatása az OPA/ET/FMOC reagenssel új kutatási eredményekhez vezetett. 

Bizonyítottuk, hogy az ornitin és a lizin az OPA/ET/FMOC reagenssel vegyes 

ligandumú származékot ad. E tapasztalat, tömegspektrometriás vizsgálatokkal 

kiegészítve, jelzés volt az ornitin/lizin, δ-/ε- és α-aminocsoportjainak az 

izoindolképzésbeni eltérő reakciókészségére. 

4. Valamennyi fehérjealkotó aminosav, alifás mono- és diaminok, mindösszesen 32 

vegyület, OPA/ET/FMOC-származékokként, egy oldatból, egyetlen felvételből történő 

elemzését tanulmányoztuk.  

–A 32 összetevő egyidejű minőségi-mennyiségi értékelésére alkalmas, négy eluenst 

tartalmazó, pH és ionerősség grádienst dolgoztunk ki. 
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–Az eljárást három különböző egérszövet minta elemzésén hasznosítottuk. 

5. Az aminosavak és az aminok együttes mérésére kialakított módszert sajtminták 

vizsgálatára alakítottuk: a fehérjementesítés, az összetevők és a grádiens változtatások 

eredményeként, 30 összetevő minőségi-mennyiségi meghatározását 3 hazai sajtminta 

elemzésével bizonyítottuk. 

6. Doktori értekezésem összesített eredményeként értékelem, hogy sokoldalúan 

bizonyítottuk a legközkedveltebb HPLC elválasztásra előkészítő ’OPA-

származékkészítés’ optimális reakciófeltételeit, s két különböző mátrix elemzésében 

való gyakorlati hasznosítását. 
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9. ÖSSZEFOGLALÁS 

Az aminosavak és aminok orto-ftálaldehid (OPA) / etántiol (ET) / 9-fluorenilmetil-

kloroformát (FMOC) reagensekkel képzett származékainak stabilitását és analitikai 

hasznosíthatóságát vizsgáltuk. Az általunk leírt, kétlépcsős származékképzés (1. lépés: 

OPA/ET; 2. lépés: FMOC) során képződött termékeket fluoreszcens és fotodiódasoros 

detektorokkal, egyidejűleg detektáltuk. A származékok összetételét tömegszelektív 

módon (HPLC/MS) azonosítottuk. A négy biogén amin (putreszcin, kadaverin, 

spermidin, spermin), prekurzor aminosavjaik (orntin, lizin) és a belső standard (1,7-

diaminoheptán) meghatározása mindösszesen 18 perc alatt, gradiens elúcióval, a többi, 

fehérjealkotó aminosav jelenlétében történt. Az eljárást biológiai szövetek biogén 

amintartalmának meghatározására hasznosítottuk. Az összetevők biológiai szövetekből 

való kivonásához kétféle mintaelőkészítést vizsgáltunk. A fehérjementesítés mindkét 

esetben 1 M perklórsavval történt. A minták egyrészét a perklórsavas kivonás után 

kálium-hidroxiddal vagy kálium-hidrogénkarbonáttal semlegesítettük, majd 

liofilizáltuk, és az analízisig száraz állapotban tároltuk. A minták másik részét 

közvetlenül a perklórsavas oldatból elemeztük. Az eredmények azt mutatták, hogy – a 

megfelelő visszanyerés érdekében – semlegesítés és liofilizálás nem szükséges, az 

ornitint, a lizint és az aminokat közvetlenül a perklórsavas oldatból célszerű 

meghatározni. 

A kidolgozott kétlépcsős származékképzéses módszert 21 aminosav és 11 amin 

meghatározására bővítettük. Az elválasztást négy eluens felhasználásával, pH- és 

ionerősség gradiens alkalmazásával, 62 perc alatt oldottuk meg. A módszer gyakorlati 

hasznosíthatóságát biológiai szövetek elemzésén mutattuk be. 

A kromatográfiás módszert sajtminták aminosav- és amintartalmának vizsgálatára 

alakítottuk. Az elválasztást, és a mintaelőkészítést a sajtokra jellemző 21 aminosavra és 

9 aminra optimáltuk. A kidolgozott, egyszerű eljárás során a mintát 1 M perklórsavval 

fehérjementesítjük, centrifugáljuk, szűrjük, majd az OPA/ET/FMOC reagens 

hozzáadása után közvetlenül elemezzük. Az optimált módszerrel három hazai sajtminta 

(trappista, karaván és márvány) aminosav- és amintartalmának minőségi és mennyiségi 

elemzését végeztük el.  
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10. SUMMARY 

The stability and characteristics of the derivatives of amino acids and amines obtained 

with the orto-phthalaldehyde (OPA) / ethanethiol (ET) / 9-fluorenylmethyl 

chloroformate (FMOC) reagent has been investigated. The stoichiometry of the 

introduced, two-step derivatization process (1. step: OPA/ET, 2. step: FMOC) has been 

followed by photodiode array (DAD) and fluorescence (FL) detections, simultaneously, 

while the composition of derivatives was confirmed by HPLC/ mass spectrometry (MS) 

measurements. Optimum elution condition (18 min, including equilibration) was 

developed for the simultaneous quantitation of four biogenic amines (putrescine, 

cadaverine, spermidine, spermine), their precursor amino acids (ornithine, lysine) and 

an internal standard (1,7-diaminoheptane), in the presence of the rest of protein amino 

acids. The optimum extraction/deproteinization procedure of these constituents from 

biological tissues was also demonstrated. Applying perchloric acid deproteinization two 

approaches have been followed: (i) deproteinization with subsequent neutralization by 

potassium hydroxide and lyophilyzation, as well as, (ii) deproteinization without 

neutralization and lyophilization. Results obtained from standard solutions and from 

biological tissues proved that in order to get quantitative recovery ornithine, lysine and 

the amine contents of biological tissues should be determined directly in the supernatant 

of their perchloric acid deproteinized samples. 

As a continuation of this study simultaneous analysis of 21 amino acids and 11 amines 

as their OPA/ET/FMOC derivatives was described. For this purpose a quaternary 

elution system was elaborated containing pH and ionic strength gradients. The practical 

utility of the method was demonstrated by the analysis of mouse tissues. 

This method was extended to the determination of amino acids and amines in various 

cheese samples. The proposal is based on acidic deproteinization and gradient 

optimization studies, resulting in the identification and quantification of 21 amino acids 

and 9 amines from a single solution. The optimized, simple protocol consists of 

deproteinization (1 M perchloric acid), centrifugation, filtration and the subsequent 

derivatization with the OPA/ET/FMOC reagent. The developed method was 

successfully applied in the determination of the amino acid and amine contents of 

hungarian port salut cheese, blue cheese and smoked cheese samples. 
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