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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, esszenciális aminosavat 

a táplálékkal kell felvenni. Ha ez nem történik meg, akkor az egyébként 

kielégítő táplálkozás mellett is súlyos hiányjelenségek léphetnek fel 

(kwashiorkór). A kórkép jellemzője a növekedés leállása és az ödéma. 

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.  

A poliaminok (putreszcin, spermidin és spermin) az eukariótákban 

növekedési faktorként szerepelnek, és részt vesznek a sejtnövekedés és 

–osztódás szabályozásában. A keringésben és a vizeletben mért magas 

koncentrációjuk a szervezet daganatos megbetegedéseire utal.  

Mindezek alapján elmondható, hogy az aminosavak és aminok mennyiségi és 

minőségi meghatározása különféle biológiai mintákban (vér, vizelet, 

szövetek) és élelmiszerekben döntő fontosságú analitikai kémiai feladat.  



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 orto-ftáleldehid 

(OPA)/etántiol (ET) – származékokkénti, HPLC elemzésétől vártuk. A 

spermidin és a spermin érzékenyebb meghatározása érdekében 

− első lépésként az OPA-val,  

− második lépésként (a szekunder aminocsoportok származékká alakítása 

érdekében), a 9-fluorenilmetil kloroformáttal (FMOC) való 

származékképzést tanulmányoztuk. 

A kidolgozott kétlépcsős származékkészítési módszert aminosavak, alifás és 

biogén aminok, egyetlen felvételből történő meghatározására bővítettük. 

Célul tűztük ki 32 aminosav és amin OPA/ET/FMOC-származékokkénti 

elválasztásának optimálását, s a módszer gyakorlati hasznosítását: biológiai 

szövetek és más természetes minták összetevőinek elemzésében. 

 

 

Módszerek 

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). 

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 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). 

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

x 4 mm előtétoszlop (5. oszlop). 

Kromatográfiás körülmények 

A meghatározások során grádiens elúciót alkalmaztunk, 50 °C oszlophőfok 

és 1,8 ml/perces áramlási sebesség mellett. 

A biogén aminok, az ornitin és a lizin meghatározása három eluens 

felhasználásával {(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}, 18 perc alatt történt, az 1-4. oszlopokon. A biológiai 

mintákat a 2. oszlopon mértük. 

Az aminosavak és aminok meghatározása négy eluens felhasználásával 

{(A)=acetonitril/0,36 M nátrium-acetát oldat/desztillált víz (10/5/85), pH=7; 

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

(C)=acetonitril/0,36 M nátrium-acetát oldat/desztillált víz (55/5/40) arányú 

elegye, pH=8; (D)=acetonitril}, 62 perc alatt történt, az 5. oszlopon. 

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. 

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.  

A származékképzés körülményei 

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-t injektáltunk. 

 



A biológiai szövetminták előkészítése az analízishez 

Az általunk vizsgált biológiai minták genetikailag módosított egerektől 

származtak. Szövet szerint háromfélét vizsgáltunk: májat, herét és a 

mellékhere fej részéből (caput epididymidis) nyert mintát. 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 centrifugálták, acetát szűrőn (0,45 µm, Fischer, Írország) 

szűrték, majd analitikai pontossággal lemért, 3 ml-es csavaros kupakú 

edénybe öntötték. A semlegesítés nélküli minták esetén a felülúszót kétszer 

200 µl vízzel mosták, spatulával fellazították és kevertették. A mosóoldatot 

szűrés után a felülúszóval egyesítették.  

A semlegesített mintákhoz a mosás során telített kálium-hidrogénkarbonátot, 

illetve 10 M kálium-hidroxidot adtak, majd a felülúszóval egyesített szűrletet 

liofilizálták. 

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 (1 M sósav, perklórsav, triklórecetsav és 0,5 M 



szulfoszalicilsav) rázattuk. 5 perc centrifugálás, majd a felülúszó leöntése 

után az extrakciót még kétszer, 0,5 ml savval ismételtük. 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. 

 

 

Eredmények, következtetések  

Doktori munkám során aminosavak, alifás mono- és diaminok 

OPA/ET/FMOC-származékokkénti tulajdonságait tanulmányoztam, 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 összetevőinek mennyiségi 

származékképzése érdekében. 

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-származékokkénti, egy oldatból, 

egyetlen felvételből történő elemzését tanulmányoztuk.  

–A 32 összetevő egyidejű minőségi-mennyiségi értékelésére alkalmas, négy 

eluenst tartalmazó, pH és ionerősség grádienst dolgoztunk ki. 

–Az eljárást három különböző egérszövet minta elemzésén hasznosítottuk. 

5. Az aminosavak és aminok együttes mérésére kialakított módszert 

sajtminták vizsgálatára alakítottuk: a fehérjementesítés, valamint 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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