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1 Rövidítések jegyzéke 

AMPS    2-akrilamido-2-metil-1-propánszulfonsav 
β-LBA    β-laktoglobulin A 
CE    kapilláris elektroforézis 
CEC    kapilláris elektrokromatográfia 
CIEF    kapilláris izoelektromos fókuszálás 
Cit C    citokróm C 
EIE    extrahált ion elektroferogram 
EOF    elektroozmotikus áramlás 
ESI    elektrospray ionizáció 
IEF    izoelektromos fókuszálás 
MALDI Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization; Mátrixszal 

segített lézerdeszorpciós ionizáció 
Mio    mioglobin 
MS    tömegspektrometria 
LIF    lézer indukált fluoreszcens detektálás  
Liz    lizozim 
LC    Liquid Chromatography, folyadékkromatográfia 
LOD    kimutatási határ 
pI    izoelektromos pont 
PVA    polivinil-alkohol 
SDS    nátrium-dodecilszulfát 
SPS    smart parameter setting 
TEMED   N,N,N’,N’-tetrametil-etiléndiamin 
TOF    Time of flight; repülési idő analizátor 
Tris    2-amino-2-hidroximetil-propán-1,3-diol 
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2 Bevezetés 

A kapilláris izoelektromos fókuszálás az egyik, legnagyobb felbontással rendelkező 

kapilláris elektroforézis technika, amelyet leginkább fehérjék és peptidek analízisére 

használnak. A módszer sikeresen alkalmazható az amfoter anyagok izoelektromos 

pontjának meghatározásán túl, összetett biológiai minták (fiziológiai folyadékok, szövetek) 

komplex analízisére is. Napjainkban a technika alkalmazási köre folyamatosan nő, ugyanis 

összekapcsolva más kromatográfiás technikákkal, valamint a tömegspektrometriával, az 

elválasztások hatékonysága tovább növelhető. 

A fehérjék hatékony elválasztását biztosító kétdimenziós poliakrilamid gél 

elektroforézis első dimenziója izoelektromos fókuszálás, majd a második dimenzióban a 

fókuszált fehérjéket méretük alapján választják el a poliakrilamid gélben. A technika 

érzékenysége és hatékonysága ellenére eléggé időigényes kivitelezéssel (gélek öntése, 

minták előkészítése, futtatás, festési eljárások) jár és a minták mennyiségi meghatározása 

sem egyszerű. A módszer kiváltására az utóbbi években jelentősen fejlődő kapilláris 

izoelektromos fókuszálás-tömegspektrometria (CIEF-MS) kapcsolat tesz kísérletet. Az 

CIEF-MS technikák egy egyedülálló elválasztási módszert (CIEF) ötvöznek egy nagyon 

hatékony detektálási móddal. A kapcsolat, bár gyors meghatározásokat tesz lehetővé, 

automatizálható és érzékeny, megvalósításának azonban vannak korlátai. Ezek a korlátok 

leginkább a pH gradienst kialakító amfolitok jelenlétéből következnek (a minta 

ionizációjának elnyomása miatt). 

A dolgozat a kapilláris izoelektromos fókuszálás újfajta megvalósítási és fejlesztési 

lehetőségeinek bemutatását tűzte ki célul. Méréseink során a mintát a hagyományos 

kapilláris izoelektromos fókuszálástól eltérően nem az amfolitokkal összekeverve, hanem 

egy, az 1990-es évek végén kidolgozott úgynevezett szekvenciális injektálási protokollal 

juttatjuk a kapillárisba. Így a mintazóna két amfolitzóna között, az amfolitoktól 

elkülönülve helyezkedik el. Ez a fajta injektálási módszer lehetőséget ad olyan amfoter 

anyagok elválasztására is, amelyek izoelektromos pontja az alkalmazott amfolit pH 

tartományán kívül esik. 

Az általunk használt szekvenciális injektálási protokollal megvalósított kapilláris 

izoelektromos fókuszálás új lehetőségeket nyújt hatékony tömegspektrometriás kapcsolat 

kialakítására. Olyan mérési körülményeket próbáltunk kialakítani, amely töltött 

mintakomponenseket hoz létre, minél kisebb amfolit koncentráció jelenlétében. Ezek 

ugyanis egy hatékonyabb tömegspektrometriás detektálást tesznek lehetővé. Az elválasztás 
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összetett folyamatának értelmezésére a szekvenciális injektálás után végrehajtott kapilláris 

izoelektromos fókuszálás számítógépes szimulációjából próbáltunk következtetéseket 

levonni. 
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3 Irodalmi áttekintés 

3.1 A kapilláris izoelektromos fókuszálás módszerei 

Az izoelektromos fókuszálás (IEF) amfoter anyagok (fehérjék, peptidek, 

aminosavak, gyógyszer molekulák) hatékony elválasztását teszi lehetővé [1]. Az 

elválasztás során az eltérő izoelektromos pontú (pI) anyagok az amfolitok (poliamino-

polikarbonsavak keveréke) által kialakított pH gradiensben addig vándorolnak, amíg el 

nem érik az izoelektromos pontjuknak megfelelő pH-értéket és ott fókuszálódnak. A 

módszer kidolgozása az 1960-as évek elejére tehető, amikor Vesterberg, Svensson 

irányítása alatt módszert dolgozott ki az amfolitok előállítására [2-4]. 

Történetileg az izoelektromos fókuszálást először poliakrilamid gélekben valósították 

meg az 1970-es években. A gélben történő kivitelezést a Joule-hő fejlődés, a nehézkes 

mennyiségi kiértékelés és az időigényes megvalósítás (a gél elkészítése, mintazónák 

megfestése) korlátozza. Ezeket a problémákat a Hjertén és munkatársai által 1985-ben 

kidolgozott kapilláris izoelektromos fókuszálás (CIEF) próbálta kiküszöbölni [5]. A 

kapilláris ugyanis, nagy elektromos ellenállása miatt, nagy térerő alkalmazását csekély 

hőfejlődés mellett teszi lehetővé, valamint a kapilláris nagy felület/térfogat aránya miatt a 

hő könnyebben eltávozik. A nagy elektromos térerő használata nagyobb felbontáshoz és 

gyorsabb mérésekhez vezet. A CIEF technika további előnye a gél-technikákhoz képest, a 

kapillárison keresztül megvalósított detektálási módok (pl. UV-látható, fluoreszcens) 

lehetősége, vagyis elkerülhetők a gélfestési eljárások. A kapilláris izoelektromos 

fókuszálás az előzőekben felsorolt előnyei és a későbbiekben bemutatásra kerülő technikai 

sokoldalúsága ellenére meg sem közelíti a többi kapilláris elektroforézis technika számos 

felhasználási körét. Viszont az utóbbi években kifejlesztett többdimenziós technikák 

(CIEF-MS [6-8], CIEF-LC-MS [9, 10], CIEF-CEC [11]) újabb lehetőségeket biztosítanak 

a kapilláris izoelektromos fókuszálás előnyeinek alkalmazására a proteomika és a 

gyógyszeripar területén. 

A kapilláris izoelektromos fókuszálás – a megvalósítás alapján – többféle szempont 

szerint is csoportosítható: 

� A detektálás módja szerint beszélhetünk egypontos (amikor a detektálás csak a 

kapilláris egy bizonyos pontján valósul meg) és az úgynevezett „whole column 

imaging” detektálásról (amikor a teljes kapilláris mentén történik a fókuszálási 

folyamat nyomon követése). 



 7 

� Attól függően, hogy a fókuszálás és a mobilizálás egy időben (kezeletlen 

kapillárisban), vagy egymás után (kezelt kapillárisban) történik, 

megkülönböztetünk egylépéses és kétlépéses kapilláris izoelektromos fókuszálást. 

Ennek a két módszernek az elve és a kísérleti megvalósítása eltér egymástól. 

 

Kétlépéses kapilláris izoelektromos fókuszálás 

A kétlépéses CIEF során a kezelt (elektroozmotikus áramlás (EOF) nélküli) 

kapilláris teljes hosszát megtöltik a minta és az amfolit keverékével. Ezután a kapilláris 

katód felőli végét nagy pH-jú elektrolit oldatba (katolit, pl. nátrium-hidroxid), míg az anód 

felőli végét kis pH-jú elektrolit oldatba (anolit, pl. foszforsav) merítik. A feszültség 

alkalmazása során a kapilláris teljes hosszában létrejön a pH gradiens, amelyet az 

amfolitkomponensek alakítanak ki. A pH gradiens kialakulásával párhuzamosan a töltéssel 

rendelkező mintakomponensek addig vándorolnak, amíg el nem érik az izoelektromos 

pontjuknak megfelelő pH-értéket és ott megállnak (1. ábra). Ezt a folyamatot nevezik 

fókuszálásnak és a minta koncentrációja az eredetihez képest 50–100-szorosára nő. A 

fókuszálási lépést a mintazónák mobilizálása követi a detektor felé. Ez kémiai 

(elektrokinetikus), vagy hidrodinamikus áramlással valósulhat meg. 

 

 
 

1. ábra 
Az izoelektromos fókuszálás fókuszálási lépése kezelt kapillárisban 

 

Az elektrokinetikus mobilizálásnak két fajtája különböztethető meg. Attól függően, 

hogy milyen irányba mozdul el a pH gradiens, anód vagy katód irányú mobilizációról 

beszélünk. Az előbbi esetén az anolit oldatot (foszforsav) módosítják, például a 

mobilizálási lépésben az anolit oldatot lúgra cserélik [5, 12, 13], vagy nátrium-kloridot 

(vagy bármilyen sót) [12, 14] adnak az eredeti anolit oldathoz. Amikor a katolit (nátrium-



 8 

hidroxid) oldatát cserélik le (pl. savra [5, 12, 13], vagy nátrium-kloridot [12] is tartalmazó, 

de az eredeti katolithoz hasonló összetételű oldatra), akkor a katód irányába mozdulnak el 

a fókuszált zónák. 

Az elektrokinetikus mobilizálás folyamatának értelmezését Hjertén és munkatársai 

már 1987-ben leírták [12]. Elméletük szerint a módosított elektrolit oldatból a kapillárisba 

történő egyenletes ionáramlás megváltoztatja az amfolitkomponensek töltését, ezáltal azok 

elmozdulnak az ellentétes töltésű elektród felé. Azaz, ha az anolit oldata protontól eltérő 

kationt tartalmaz, ez a kation elektroforetikusan fokozatosan (a katód felé mozogva) bejut 

a kapillárisba, amely (a kapilláris anódos végén) fokozatosan megnöveli a pH-t. Ez a pH 

gradiens komponenseinek töltést biztosít (anionok keletkeznek) és az ionok elmozdulnak 

az anód felé. A katolit oldatához adott anionok (pl. klorid-ionok) az anód felé vándorolva 

csökkentik a pH-t a gradiensben (a kapillárisba belépő hidroxid-ionok mennyiségének 

csökkenése miatt), amely minden amfoter komponenst pozitív töltésűvé tesz, vagyis a 

gradiens elindul a katód felé. A mobilizálási lépés optimális nátrium-klorid koncentrációja 

0,1–0,02 mol/dm3 közé esik. Az ennél nagyobb koncentráció növelné a Joule-hő 

termelődése okozta mintazóna torzulást, míg az ennél kisebb koncentráció túlságosan 

megnövelné a mérés (mobilizáció) időtartamát. 

A hidrodinamikus mobilizálás [5, 15-20] során a kapilláris injektálási végénél vagy 

nyomást (30–50 mbar), vagy a kapilláris másik végénél vákuumot alkalmaznak feszültség 

fenntartása mellett. 

Érdemes megjegyezni, hogy a kezelt kapillárisok alkalmazásakor abban az esetben 

nincs szükség a mobilizálási lépésre, ha a teljes kapilláris mentén történik a detektálás [21-

25]. Az ilyen jellegű rendszerekben törésmutató [26], lézer indukált fluoreszcencia (LIF) 

[27, 28], vagy UV-látható fényelnyelés detektorokat alkalmaztak [23-25, 29]. Ezek közül a 

törésmutató detektor a legkisebb, míg a LIF a legnagyobb érzékenységű. Az UV-látható 

detektor a legjobban elterjedt módszer, érzékenysége a meghatározandó komponens 

abszorpciós spektrumától függ. 

 

Egylépéses kapilláris izoelektromos fókuszálás 

A kezeletlen kapillárisban (EOF jelenlétében) megvalósított úgynevezett egylépéses 

CIEF során a kapillárisnak csak egy bizonyos részét töltik meg a minta és az amfolit 

keverékével. Az elektrolit oldatokba merült kapillárisra ezek után feszültséget kapcsolnak. 

Ekkor a fókuszálás és az elektroozmotikus áramlással megvalósított (katód irányú) 

mobilizálás egyszerre játszódik le. Ennél a módszernél szükséges az EOF bizonyos fokú 
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csökkentése, amelyet dinamikus bevonatokkal valósítanak meg [30-34]. Gyakorlatban ez 

úgy történik, hogy a minta és az amfolit keverékének injektálása előtt több kapilláris-

térfogatnyi adalékanyagot (pl. 0,015%-nyi metilcellulózt [32-34], vagy 0,03%-nyi 

hidroxipropil-metilcellulózt [30-33]) is tartalmazó katolit oldattal mossák át a kapillárist. 

Az adalékanyag egy redukált EOF áramlást alakít ki a kapillárisban. A bevonat csökkenti a 

vizsgálandó minta és a kapillárisfal között kialakuló kölcsönhatásokat is. A feszültség 

alkalmazása során használt elektrolit oldatok (a kapilláris két végén) nem tartalmaznak 

adalékanyagot. Ha szükséges, a módszer kiegészíthető hidrodinamikus mobilizációval is. 

Abban az esetben, ha a kapilláris teljes térfogatát megtöltik a minta és az amfolitok 

keverékével (amely természetesen tartalmazza a dinamikus bevonathoz szükséges 

adalékanyagot is), akkor a bázikus mintakomponensek a kapilláris detektálási helye után is 

fókuszálódhatnak. Így ezeknek az anyagoknak a detektálása nem valósítható meg. A 

jelenség kiküszöbölésére egy olyan anyagot (pl. 0–2% közötti mennyiségben N,N,N’,N’-

tetrametil-etiléndiamint (TEMED) [35, 36]) is juttatnak a kapillárisba, amely a kialakuló 

pH gradiens katódos végén fog elhelyezkedni és blokként kitölti a kapilláris detektor utáni 

szakaszát. Így minden bázikus komponens detektálása megvalósulhat. Ha a kapillárisnak 

csak egy rövidebb szakaszát (kb. 20%-át) töltik meg az amfolit és a minta keverékével, 

akkor az előbb említett adalékra már nincs szükség [30, 32]. 

Az egylépéses CIEF során az elválasztás hatékonyságát az amfolitok minőségén túl, 

a kapillárisban kialakuló elektroozmotikus áramlás is jelentősen befolyásolja. Az EOF 

nagyságát rendszerint a kapilláris fali töltése, az elektromos térerő és az oldat viszkozitása 

befolyásolja. Ezek a paraméterek viszont az izoelektromos fókuszálás alatt folyamatosan 

változnak, egyrészt a kapillárisban kialakul a pH gradiens, és a minta mozgása mellett a 

katolit fokozatosan elhagyja, míg az anolit feltölti a kapillárist. Mivel az EOF nagysága 

befolyásolja a csúcsok vándorlási idejét, ezért a megfelelő reprodukálhatóság miatt 

törekedni kell az EOF megfelelő szabályozására. A legfontosabb a dinamikus bevonat 

ismételhető kialakítása. A kapillárist a mérések között 0,1 mol/dm3-es nátrium-hidroxid 

oldattal és desztillált vízzel mossák, majd a bevonat megújítása következik. Ekkor a 

polimer adalékot tartalmazó katolit oldattal öblítik át a kapillárist. Az egylépéses 

izoelektromos fókuszálás hatékonyságát az EOF nagyságán kívül befolyásolja még az 

adalékanyagok minősége és mennyisége, a katolit oldat koncentrációja, az alkalmazott 

feszültség nagysága, a kapilláris hossza, az injektált kezdeti zónahossz, illetve az amfolitok 

minősége és koncentrációja. 
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Egylépéses kapilláris izoelektromos fókuszálás szekvenciális injektálási protokollal 

Az egylépéses izoelektromos fókuszálás megvalósítható az úgynevezett 

szekvenciális injektálási protokoll alkalmazásával is. A módszert Kilár és munkatársai 

dolgozták ki [34]. Ekkor az amfolit és a minta zónája elkülönítve (nem keverékként), 

egymás után jut a kapillárisba, amfolit-minta-amfolit sorrendben. Természetesen itt is 

először a katolit oldattal (amely EOF-t szabályozó adalékanyagot is tartalmaz) töltik fel a 

kezeletlen kapillárist, majd megtörténik a „szakaszos” injektálás. A szekvenciális 

injektálási protokoll vázlatos felépítése a 2. ábrán látható. 

 

 

 

2. ábra 
Az izoelektromos fókuszálás szekvenciális injektálási protokollal 

 

A módszer flexibilitását jelzi, hogy használhatunk eltérő pH tartományú amfolit 

oldatokat a mintazóna előtt és mögött, valamint változtatható mind a három 

(amfolit/minta/amfolit) zóna hossza is. Ezek a paraméterek (amfolitok minősége, az egyes 

zónák hossza) mind befolyásolják a kapott csúcsfelbontást. A feszültség alkalmazása során 

az amfolitkomponensek átvándorolva a mintazónán kialakítják a pH gradienst és ezzel 

párhuzamosan a mintakomponensek is addig vándorolnak, amíg el nem érik az 

izoelektromos pontjuknak megfelelő pH-értéket, miközben az egész gradiens az EOF 

hatására mozog a detektor felé. 

Ebben a módszerben az amfoter anyagok elválasztása komplex folyamatok 

eredménye, amelyeket még csak széles pH tartományú amfolit oldatok alkalmazásával 

szimuláltunk [37]. 

A szekvenciális injektálás használatának két fontos előnye van. Egyrészt, mivel a 

minta az injektálás előtt nincs összekeverve az amfolittal, ezért elkerülhetők az esetleges 

nemkívánatos minta-amfolit kölcsönhatások. Másrészt olyan, különböző izoelektromos 
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pontú anyagok is elválaszthatók ebben a rendszerben, amelyek izoelektromos pontja kívül 

esik az alkalmazott amfolit pH tartományán. A többi eddig bemutatott CIEF módszer 

esetén követelmény volt, hogy olyan pH tartományú amfolitot használjanak a mérés során, 

amely lefedi az elválasztandó anyagok izoelektromos pontjait. 

 

Az izoelektromos fókuszálási módszereknél elmondható, hogy a fehérjék 

oldhatósága az izoelektromos pontjukon jelentősen csökken, amelynek a kiküszöbölésére 

különféle adalékanyagokat használhatunk. Ilyen adalékanyag például a glicerin, amely az 

amfolitokhoz akár 30%-ban is adható [9, 38] és a karbamid [39], amelyet teflon 

kapillárisok használatakor is eredményesen alkalmaztak az elválasztások hatékonyságának 

növeléséhez [40, 41]. 

 

3.2 Izoelektromos pontot jelölő molekulák 

Az amfoter molekulák fontos kémiai jellemzője az izoelektromos pont (pI). A 

fehérjék izoelektromos pontját rendszerint az aminosavszekvencia alapján számolják ki, 

ám ez az érték lényegesen eltérhet a valódi kísérleti értéktől, különösen a post-

transzlációval módosult fehérjék esetén. Ahhoz, hogy a gélben, vagy a kapillárisban 

kialakított izoelektromos fókuszálás alkalmas legyen egy amfoter anyag izoelektromos 

pontjának meghatározására, ismernünk kell a molekula fókuszálódásának helyén a pH 

értékét. Ezt a pH-értéket leggyakrabban úgy határozzák meg, hogy ismert izoelektromos 

pontú, úgynevezett pI-jelölő molekulákat adnak a vizsgálandó mintához és a fókuszálás 

végén a jelölő molekulák megjelölik az izoelektromos pontjuknak megfelelő pH-értéket. 

Ezáltal, ha a vándorlási idő függvényében ábrázoljuk a komponensek izoelektromos 

pontját, akkor remélhetően egy egyenest kapunk, amely nemcsak egy ismeretlen anyag 

izoelektromos pontjának meghatározására használható fel, hanem magát a kialakuló pH 

gradiens linearitását is jellemzi. 

Az pI-jelölő molekuláknak számos követelménynek kell megfelelni: az 

izoelektromos pontjukon is jól oldódjanak az alkalmazott közegben (amfolitban, vízben); 

jól detektálhatóak legyenek (280 nm, vagy a fölött nyeljenek el UV detektálás esetén); ha a 

közeg gél, akkor legyenek színesek a látható tartományban; rendelkezzenek jó fókuszálási 

képességgel (legyenek jó amfolitok, kis ∆pK); ne lépjenek kölcsönhatásba a fehérjékkel és 

az elválasztó közeggel; legyenek stabilak az oldatban és kémiailag tiszták. 
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Eleinte fehérjéket használtak pI-jelölő molekuláknak, de hátrányaik miatt 

(kicsapódásra való hajlam az izoelektromos pont közelében, bonyolult tisztítás, szerves 

oldószerekkel és egyéb denaturáló közegben nem használhatók) a kutatók más 

alternatívákat kerestek. A Šlais és Friedl által kifejlesztett, kis molekulatömegű, 

nitrofenolok családjába tartozó pI-jelölő anyagok sárga színűek és az 5–10 pH 

tartományban használhatók [44-46]. Štastná és munkatársai savas pH tartományban (1,5–

4,7 pH) alkalmazható új azofestékeket javasoltak pI-jelölő molekuláknak [47]. Az 

azofestékek eltérő színük miatt a gélekben is jól használhatók. Mások szintetikus, UV 

tartományban elnyelő peptid [48] és oligopeptid [49] molekulákat fejlesztettek ki pI-jelölő 

molekuláknak az UV abszorpciós detektort használó CIEF módszerekhez. Kialakítottak a 

lézer indukált fluoreszcens detektáláshoz használható jelölő molekulákat is [50]. 

Számos olyan publikáció jelent meg, ahol a kis molekulatömegű pI-jelölő 

molekulákat eredményesen alkalmaztak amfoter anyagok izoelektromos pontjának 

meghatározására [33, 49, 51-55]. 

 

3.3 Tömegspektrometriás kapcsolat 

Ahhoz, hogy szerkezeti információkat nyerhessünk a fókuszálást követően, 

tömegspektrometriás detektorokat kell alkalmazni. 1995-ben, tíz évvel a CIEF bevezetése 

után már sikeres tömegspektrometriás detektálások valósultak meg. Tang és munkatársai 

[56] ESI-MS kapcsolást alkalmaztak, míg Foter és munkatársai [57] MALDI-TOF-MS 

kapcsolatot. 

A kapilláris izoelektromos fókuszálás és a tömegspektrometria (MS) összekapcsolása 

ötvözi a CIEF nagy elválasztási hatékonyságát az MS nyújtotta szerkezeti információkkal 

és tömeg pontossággal. Természetesen az MS hatékonyságát az alkalmazott 

tömeganalizátor típusa is befolyásolja. A tömegspektrometriás detektálást az amfolitok és 

egyéb adalékanyagok jelenléte zavarja, mivel például az amfolitkomponensek ionizációja 

elnyomhatja a minta ionizációját. Ezen felül számolnunk kell a kapcsolt technikák esetén 

fellépő zónaszélesedéssel is. Wehr 2004-ben foglalta össze a CIEF-MS-sel kapcsolatos 

fejlesztéseket [58]. Továbbá számos összefoglaló tanulmány jelent meg a kapilláris 

elektroforézis tömegspektrometria kapcsolatáról a fehérjék vizsgálatával kapcsolatban, 

amelyekben az off-line és az on-line CIEF-MS kapcsolatról is szó esik [59, 60]. 
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Mátrixszal segített lézerdeszorpciós ionizáció (MALDI) 

A CIEF-MALDI-TOF-MS kapcsolat többféle módon kialakítható: frakciószedőn 

keresztül (nem közvetlen kapcsolat), amelynek a frakcióit aztán ráhelyezik a MALDI 

mintatartójára [57, 61]; a kapilláris oldatának direkt felcseppentése a MALDI 

mintatartójára [6, 7, 55, 62, 63]; vagy a CIEF elválasztás egy mikrochip rendszerben 

valósul meg, ahol a mikrochip lesz maga az MS rendszer mintatartója [64, 65]. Egy 

általános CIEF-MALDI-TOF-MS kapcsolat esetén egy cseppentő eszközt alakítanak ki a 

CIEF módszer után. A fókuszálás után az elválasztott fehérjék nyomás segítségével jutnak 

ki a kapillárisból. A kapilláris kivezetését egy üreges tűbe helyezik, amelynek 

közreműködésével a katolitot is adagolják. A katolit oldaton keresztül földelik a rendszert 

és a katolit lúgos oldata stabilizálja a pH gradienst is. A kapilláris végén kialakuló csepp 

közvetlen a MALDI mintatartójára jut, amelyhez ezután megfelelő mátrixot (pl. 2,5-

dihidroxi-benzoesavat) adnak, majd megmérik a mintát a tömegspektrométerben. 

Silvertand és munkatársai [6] részletesen tanulmányozták a CIEF-MALDI-TOF-MS 

rendszerben a fókuszálást befolyásoló paraméterek (amfolitok minősége, fehérje-

oldékonyságot és viszkozitást növelő adalékanyagok) hatását az MS detektálás 

érzékenységére, ismételhetőségére. Jóllehet a MALDI kevésbé érzékeny a zavaró 

hatásokra (pl. amfolitok), mint a többi tömegspektrometriás ionizációs mód (pl. ESI), az 

amfolit koncentráció növelése itt is javította CIEF felbontását, ugyanakkor az MS-ben 

csökkentette a jelintenzitást. 

 

Elektrospray ionizáció (Electrospray Ionization, ESI) 

A közvetlen („on-line”) CIEF-MS kapcsolatot leggyakrabban egy ESI 

illesztőegységen keresztül valósítják meg. Az első direkt CIEF-ESI-MS mérések során a 

modell fehérjék analízise katódos mobilizálással valósult meg egy poliakrilamiddal kezelt 

kapillárisban [56]. A CE-MS kapcsolat eredményeihez képest két nagyságrenddel jobb 

kimutatási határt értek el a kapilláris izoelektromos fókuszálás 50–100-szoros 

mintakoncentráló hatása miatt. Tang és munkatársai [56, 66] bemutatták, hogy a CIEF-

ESI-MS esetén a 0,5%-nál nagyobb amfolit koncentráció jelentős mintaionizáció 

elnyomást eredményez, és az MS detektálás során az érzékenységet is számottevően rontja. 

Mindenképpen egy optimális amfolit koncentrációra kell törekedni, ahol a megfelelő CIEF 

felbontás érzékeny MS detektálással párosulhat. 

A CIEF analízis előtt szükséges a biológiai minták sómentesítése. A nagy (100–200 

mM-os) sókoncentráció jelenléte megbontva a pH gradienst, zavarja a minta 
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fókuszálódását, sőt jelentősebb Joule-hő fejlődéssel is számolni kell. A sótartalom 

csökkentését rendszerint a fókuszálás előtt, attól elkülönítve valósítják meg, bonyolítva a 

mérést. Ekkor mintavesztés és mintaelszennyeződés is tapasztalható. Clarke és 

munkatársai [67, 68] a probléma kiküszöbölésére kidolgoztak egy olyan CIEF eljárást, 

ahol a minta sómentesítése közvetlenül a CIEF kapillárisban történik. A technika gyors, 

hatékony és komplex fehérjekeverékek CIEF-MS analízisét teszi lehetővé. Kezelt 

kapilláris alkalmazásával csökkentik az elektroozmotikus áramlást és a fókuszálás előtt a 

feszültség lassú, egyenletes növelésével elérik, hogy az amfolit- és mintakomponenseknél 

nagyobb relatív mozgékonyságú anionok és kationok (a sótartalomból) elektroforetikusan 

elhagyják a CIEF kapillárist. Ezáltal csak egy minimális zavaró hatás marad a 

kapillárisban. 

Kuroda és munkatársai [69] validáltak először egy modell fehérjékre kidolgozott 

CIEF-ESI-MS módszert, meghatározták a szelektivitást (felbontási adatokat), a módszer 

pontosságát, reprodukálhatóságát, megadták a komponensekre vonatkozó kimutatási 

(LOD) határokat és a lineáris tartományt. 

Bár általában amfolit oldatot adnak a mintához, hogy létrejöjjön egy lineáris pH 

gradiens, a peptidek vizsgálata esetén ez nem feltétlen szükséges ahhoz, hogy a fókuszálás 

megtörténjen. Ezt a folyamatot „autofocusing”-nak [70, 71] nevezik. Jóllehet a peptidek 

nem rendelkeznek az amfolitokra jellemző nagy pufferkapacitással, de a peptidek teljesen 

kompatibilisek az MS-sel. Egyes elválasztásokat teljesen amfolitmentesen végző Storms és 

munkatársai [72] egy CIEF-ESI-MS kapcsolt rendszert használtak komplex mintáik 

(tripszinnel emésztett fehérjeminták) analíziséhez. Amfolitok hozzáadásával (0,2 %) a 

felbontás javítható volt, de ez egyúttal az ionizáció elnyomásához is vezetett. Egy egyszerű 

futtatás során 159 fehérjét sikerült azonosítaniuk. 

A közelmúltban kidolgozott glicerines-vizes közegben hatékonyan választottak el 

mind modell proteineket [20], mind közeli izoelektromos pontú tejfehérjéket [15] egy 

CIEF-ESI-MS kapcsolt rendszerben. A glicerines közeg jelentősen csökkentette az 

elektroozmotikus áramlást a kezeletlen kapillárisban. Katolitként és anolitként illékony 

elektrolitokat alkalmaztak. A tejfehérjés mérések során nagy hangsúlyt fektettek a 

megfelelő utókondicionálási lépések alkalmazására, amelynek során eltávolították az 

esetleges falra adszorbeálódott komponenseket azért, hogy a mérések reprodukálhatósága 

megfelelő maradjon. A kiegészítő folyadékáram összetételét, valamint a CIEF 

körülményeinek (amfolit minősége, koncentrációja, a kapillárisba injektált minta hossza, 
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fókuszálási idő) hatásait is megvizsgálták a MS detektálás érzékenységére, ezenkívül 

mennyiségi kiértékelést is végeztek [15]. 

 

3.4 Számítógépes szimuláció 

A számítógépes szimuláció nemcsak a kapilláris izoelektromos fókuszálás 

optimalizálásához, a kísérletek megtervezéséhez használható, hanem segítségével a 

fókuszálás során lejátszódó folyamatokat is nyomon tudjuk követni. 

Az amfolitok jelenlétében végrehajtott izoelektromos fókuszálás számítógépes 

szimulálását számos cikkben demonstrálták [73-84]. A szimulációkat egy egydimenziós 

modellt alkalmazva hajtották végre, miközben szimulálták a kis molekulatömegű amfoter 

komponensek és fehérjék elválasztásának dinamikáját, a pH gradiens kialakulását és 

stabilitását, valamint a kémiai mobilizáció folyamatát is [73-79, 85]. A szimulációkból az 

derült ki, hogy a fókuszálás két szakaszból áll, egy gyors elválasztó és egy nagyon lassú 

stabilizáló fázisból. A pH gradienst leromboló (megbontó) folyamatok ott alakulnak ki, 

ahol a pH gradiens érintkezik az anolit és katolit oldatokkal (ekkor egy izotachoforetikus 

jellegű áramlás jön létre). A számítógépes modellezéssel megjósolható azt is, hogy hol 

érdemes a detektor ablakot kialakítani. 

A fali töltéssel rendelkező kapillárisok alkalmazásakor a szimulációk során lehetőség 

van megbecsülni az elektroozmotikus áramlás időbeni változását [80-82]. Az 

elektroozmotikus áramlás a fókuszálás folyamán változik, nagyságát leginkább az 

amfolitok jelenlétében kialakuló pH gradiens határozza meg. A pH gradiens az EOF 

hatására fokozatosan elhagyja a kapilláris katódos végét. Ekkor a CIEF teljes folyamata 

egy állandósult egyensúlyi összeállítás aszimptotikus elrendezése, ahol az anódos 

elektroforetikus és a katódos elektroozmotikus áramlás egymással ellentétes irányú, de 

azonos nagyságrendű. Ez egy katód irányú elmozdulásnál azt eredményezi, hogy a 

katódnál a pH gradiens legvége (amely az anolit oldattal érintkezik) nem tud kilépni a 

kapillárisból, hanem a pH gradiens ezen része megáll (állandósul) a kapillárisnak ebben a 

pozíciójában. Az anolit és a legsavasabb amfolitkomponens mozdulatlan határának 

helyzetét a kis pH-értéken kialakuló EOF nagysága és az anolit összetétele határozza meg. 
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4 Célkitűzések 

Munkánk során a szekvenciális injektálási protokollt követő kapilláris izoelektromos 

fókuszálás módszerét tanulmányoztuk és fejlesztettük az elválasztás hatékonyságát 

befolyásoló paraméterek módosításával. Fő célunk a rendszer tömegspektrometriával való 

eredményes összekapcsolása volt. 

Kutatási célkitűzéseinket a következő pontokban foglaljuk össze: 

• A kapilláris izoelektromos fókuszálás anolit és katolit oldatainak módosítása 

(illékony elektrolit oldatok használata) annak érdekében, hogy a módszert 

összekapcsolhassuk a tömegspektrometriás detektálással. 

• A szekvenciális injektálási protokollal végrehajtott kapilláris izoelektromos 

fókuszálás során meghatározni az alkalmazott amfolit oldatok minőségének (pH 

tartományának), az injektált amfolitzónák hosszának és számának elválasztásra 

gyakorolt hatásait. 

• A különböző injektálási protokollok szimulációja során feltérképezni az 

elválasztások dinamikáját egy széles pH tartományú amfolit alkalmazása mellett. 

• Az elektrolit oldatok összetételének (pH-jának) módosítása során olyan elektrolit 

kombinációk keresése, ahol bizonyos komponensek a pH gradiens elhagyása után az 

elektrolit oldatba vándorolnak. 

• Fehérjekeverék elválasztási lehetőségeinek vizsgálata szekvenciális injektálási 

protokollal kombinált CIEF-MS rendszerben. 
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5 Anyagok és módszerek 

5.1 Felhasznált vegyszerek 

A mérések során analitikai tisztaságú vegyszereket használtunk. Ugyanakkor a 

tömegspektrométerrel kapcsolt mérések megkívánták az MS tisztaságú vegyszerek 

alkalmazását, úgymint MS tisztaságú víz (LC-MS CHROMASOLV®; Sigma-Aldrich, 

Buchs, Svájc), metanol (LC-MS CHROMASOLV®; Sigma-Aldrich, Buchs, Svájc) és 

hangyasav (puriss. p.a. Eluent additive for LC-MS; Sigma-Aldrich, Steinheim, 

Németország). Az anolit és katolit oldatokat az előbb említett hangyasavból (Sigma-

Aldrich) és ammónium-hidroxid oldatból (ACS reagent, 28,0–30,0%; Sigma-Aldrich, 

Steinheim, Németország) készítettük. A különböző pH-jú anolit oldatokhoz 0,05 mol/dm3 

koncentrációjú hangyasav oldatot (pH=2,5) 0,1 mol/dm3 ammónium-hidroxid oldattal 

(pH=11,0) titráltunk a kívánt pH-érték eléréséig (2,5<pH<6,5). A különböző pH-jú katolit 

oldatokhoz 0,1 mol/dm3 koncentrációjú ammónium-hidroxid oldatot (pH=11,0) 0,05 

mol/dm3 hangyasav oldattal (pH=2,5) titráltunk a kívánt pH-érték eléréséig (7<pH<11). Az 

így elkészített elektrolit oldatokat hűtőszekrényben legfeljebb egy napig tároltuk. 

A kapilláris izoelektromos fókuszálás jellemzésére készített minták nyolc különböző 

pI-ú amfoter vegyületet tartalmaztak, amelyek név szerint a következők: 4-amino-2-

hidroxi-benzoesav (pI 2,7), 2-amino-5-klór-benzoesav (pI 3,0), 2-amino-benzoesav 

(antranilsav) (pI 3,5), 2-klór-4-(4-morfolinilmetil)-6-nitrofenol (pI 5,3), 2-klór-4-[(4-metil-

1-piperazinil)metil]-6-nitrofenol (pI 6,4), 2-(4-morfolinilmetil)-4-nitrofenol (pI 6,6), 2,6-

bisz-(4-morfolinilmetil)-4-nitrofenol (pI 7,9) és 4-nitro-2,6-bisz-(1-piperidinilmetil)-fenol 

(pI 10,4). A nitrofenol festékeket [44, 86, 87] K. Šlais (Brno, Cseh Köztársaság) bocsátotta 

rendelkezésünkre. A 3,0 és 3,5 pI-ú benzoesav származékokból (Sigma-Aldrich, 

Steinheim, Németország) 1 g/dm3 koncentrációjú, 0,1 mol/dm3 ammónium-hidroxidban 

oldott törzsoldatokat készítettünk. A 2,7 pI-ú benzoesav származék nátriumsójából (Sigma-

Aldrich, Steinheim, Németország) és valamennyi nitrofenol festékből 1 g/dm3-es 

koncentrációjú törzsoldatot készítettünk desztillált vízzel. Az előbb említett nyolc vegyület 

törzsoldatait legfeljebb egy hónapig tároltuk hűtőszekrényben. 

A fehérjeminták elkészítéséhez lizozimot (tojásfehérjéből, Reanal, Budapest), 

citokróm C-t (ló szívből, Sigma), mioglobint (ló szívből, Fluka) és β-laktoglobulin A-t 

(tehéntejből, Fluka) használtunk. A lizozimból 6 mg/cm3 koncentrációjú, a citokróm C-ből 

4 mg/cm3 koncentrációjú, a mioglobinból 1 mg/cm3 koncentrációjú és a β-laktoglobulin A-
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ból 2 mg/cm3 koncentrációjú törzsoldatot készítettünk desztillált vízzel. Ezeket az 

oldatokat hűtőben legfeljebb 1 hétig tároltuk. 

A mérések során három gyártó amfolit oldatait alkalmaztuk, ezek név szerint a 

következők: Ampholine (LKB, Bromma, Svédország), BioLyte (Bio-Rad, Richmond, CA, 

USA) és Servalyt (Serva Feinbiochemica, Heidelberg, Németország). A széles és szűk pH 

tartományú amfolitok 40%-os (v/v) törzsoldataiból a mérésekhez desztillált vízzel 2%-os 

(v/v) (vagy a fehérje mérések esetén 1%-os (v/v)) oldatokat készítettünk, amelyeket 

legfeljebb egy hónapig használtunk. 

A CIEF elemzések előtt minden oldatot 0,45 µm pórusméretű szűrőn átszűrtünk, 

majd ultrahangos fürdőben 2 percig gáztalanítottunk. 

 

AMPS kapilláris bevonat készítése 

A kapillárisok megfelelő előkészítése érdekében a kapillárisokat acetonnal (30 s-ig), 

1 mol/dm3-es nátrium-hidroxid oldattal (3 percig), 1 mol/dm3-es sósav oldattal (3 percig) 

és desztillált vízzel (5 percig) mostuk. Ezek után a kiszárított kapillárisokat 1:1 (v/v) 

aceton:bind-silane (3-metakriloxi-propil-trimetoxiszilán, LKB-Produkter AB, Bromma, 

Svédország) oldattal töltöttük fel, egy éjszakán át állni hagytuk, majd a szilános oldatot 

acetonos mosással távolítottuk el. 

Az 5%-os (m/v) poliakrilamid bevonatokhoz az akrilamidot (Bio-Rad Laboratories, 

Richmond, CA) és az AMPS-t (2-akrilamido-2-metil-1-propánszulfonsav) (Fluka) 0,1/0,15 

mol/dm3 koncentrációjú Tris/bórsav pufferben (pH=8,3) (Reanal, Budapest) oldottuk fel. A 

teljes monomerkoncentrációt (T=5%) nem változtattuk, csak az akrilamidot egyre nagyobb 

mennyiségben (1–10% (m/m)) a negatívan töltött monomerrel (AMPS) helyettesítettük. A 

monomer oldatok 300 µl-ét gáztalanítottuk, majd a polimerizáció elindításához 20 µl 5%-

os (m/v) ammónium-perszulfátot (Bio-Rad Laboratories; Richmond, CA) és 20 µl 5%-os 

(v/v) N,N,N’,N’-tetrametil-etiléndiamint (TEMED) (Bio-Rad Laboratories; Richmond, 

CA) adtunk az oldatokhoz. A megfelelően előkészített (lásd előző bekezdés) száraz 

kapillárisokat feltöltöttük az előbbi oldatokkal, majd két óra állás után desztillált vízzel 

kinyomtuk a polimerizálódott lineáris poliakrilamidot. Az így elkészített AMPS bevonatot 

tartalmazó kapillárisokat a bevonat megőrzése érdekében a mérések között vízzel feltöltve 

kell tárolni és nátrium-hidroxid oldattal sosem szabad mosni. A kapillárisokban kialakuló 

EOF méréséhez 0,05 mol/dm3-es Tris-HCl puffert készítettünk (pH=8). 
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5.2 Kapilláris izoelektromos fókuszálás 

A kapilláris izoelektromos fókuszálásos kísérleteinkhez egy HP 3D (Agilent, 

Waldbronn, Németország) gyártmányú kapilláris elektroforézis készüléket használtunk. Az 

elválasztások egy részét 50 µm belső átmérőjű, kezeletlen kvarc kapillárisokban 

(Polymicro Technologies, Phoenix, AZ, USA) végeztük, amelyek hossza 49 és 81,3 cm 

közé esett. Az effektív hossz (a kapillárisnak az UV detektálás helyéig terjedő hossza) 

minden esetben 8,5 cm-rel volt rövidebb, mint a kapilláris teljes hossza. A fehérjeminták 

mérése kezelt, PVA (polivinil-alkohol) kapillárisban (Agilent Technologies, Németország) 

történt, amely 124 cm (effektív hossz: 20,5 cm) × 50 µm méretű volt. Az alkalmazott 

térerő 200 és 300 V/cm között változott. A kapilláristartó kazettát 25°C-on termosztáltuk. 

Az elektroferogramokat ChemStation 7.01 programmal (Agilent) értékeltük ki. 

Anolit és katolit oldatokként különböző pH-jú és koncentrációjú hangyasav és 

ammónium-hidroxid oldatokat, illetve ezek keverékét használtuk. A minták és az amfolitok 

injektálása előtt, a kapillárisokat 7 percig mostuk (azaz fel is töltöttük) egy ugyanolyan 

összetételű katolit oldattal, amelybe a fókuszálás során a katód is merült. 

A minta és az amfolitok szekvenciális injektálási protokollja két, vagy három 

egymást követő lépésben 50 mbar nyomással történt (a kapilláris anódos végén). Mivel az 

egyes injektált zónák hossza külön-külön változtatható, ezért mindhárom lehetséges 

zónahosszt megjelöltük (az injektáláshoz használt idővel). Például a 40/6/40-es injektálási 

protokoll azt jelenti, hogy először 40 s-nyi amfolitot, majd 6 s-nyi mintát, végül ismét 40 s-

nyi amfolitot injektáltunk. Ez az összesen 86 s-nyi injektált mennyiség egy 49 cm hosszú 

kapillárisnak körülbelül a 14%-át tölti fel. Azokban a kísérletekben, ahol csak egy 

amfolitzónát injektáltunk (a mintazóna elé, vagy mögé), a hiányzó amfolitzóna helyét 0 s-

nyi injektált mennyiséggel jelöltük (pl. egy 0/6/40-es protokollban a minta előtti 

amfolitzónát hagytuk el, míg egy 40/6/0-es protokollban a minta utáni zónát). 

Feszültség hatására az amfolitok által kialakított pH gradiens UV, vagy MS detektor 

felé történő elmozdítását a kezeletlen kapillárisokban a katód irányú elektroozmotikus 

áramlás végzi. A kezelt (PVA) kapillárisban kettő, vagy tíz perc fókuszálást követően 50 

mbar nyomás alkalmazásával (természetesen a feszültség fenntartása mellett) juttattuk el az 

izoelektroforetikus mintázatot a detektorokhoz. 

A pH gradienst létrehozó amfolitkomponensek többsége 200 és 240 nm között mutat 

elnyelést. A nitrofenol származékoknak 200 nm-nél van a legnagyobb elnyelése, de 
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nagyobb hullámhosszaknál is rendelkeznek elnyelési maximumokkal (405 nm (pI 10,4), 

400 nm (pI 7,9), 390 nm (pI 6,6), 240 és 420 nm (pI 6,4), 244 és 410 nm (pI 5,3)). Mivel 

ezek a maximumok eltérő hullámhosszakhoz tartoznak, ezért az 5,3; 6,4; 6,6; 7,9 és 10,4 

izoelektromos pontú molekulák esetén a 280 nm-t választottuk ki a méréseinkhez, ahol 

valamennyi komponens megfelelően detektálható. Az előbbiek alapján a 6. fejezetben 

bemutatásra kerülő izoelektroferogramokon 200 nm-en az amfolitzóna elhelyezkedését, 

280 nm-en a nitrofenol festékek megjelenését követhetjük nyomon. A benzoesav 

származékok UV-spektruma alapján (3. ábra) a 3,0 és 3,5 pI-ú anyagok 280 nm-en nem 

mutatnak megfelelő elnyelést. Ezért azokban a kísérletekben, ahol a nyolc különböző 

izoelektromos pontú molekulát (pI=10,4; 7,9; 6,6; 6,4; 5,3; 3,5; 3,0 és 2,7) egyszerre 

alkalmaztuk, a mérésekhez használt hullámhosszt 280 nm-ről 250 nm-re módosítottuk. 

Ezen a hullámhosszon viszont több amfolitkomponens is elnyelést mutat (lásd 7. ábra 

beazonosítatlan kis csúcsai). 
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3. ábra 
A benzoesav származékok UV-spektruma 

Az ábrán a származékok spektrumait a származékok pI-jával jelöltük. 
(2-amino-benzoesav (pI=3,5): 1 mg/cm3 (7,3.10-3 mol/dm3), 2-amino-5-klór-benzoesav 

(pI=3,0): 1 mg/cm3 (5,8.10-3 mol/dm3), 4-amino-2-hidroxi-benzoesav (pI=2,7): 1 mg/cm3 
(4.7.10-3 mol/dm3), mintamátrix: 5.10-2 mol/dm3 hangyasav (pH=2,5)) 

 

Az előbbiek alapján, az elválasztó kapillárison történő spektrofotometriás detektálást 

a 2,7; 3,0 és 3,5 pI-ú mintakomponensek esetén 200 és 250 nm-en, az 5,3; 6,4; 6,6; 7,9 és 

10,4 pI-ú festékek esetén 200, 250 és 280 nm-en, míg fehérjék esetén 200 és 280 nm-en 
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végeztük. A kapillárison lévő optikai ablak (detektor ablak) 2–3 mm hosszú szakaszának 

kialakításához szikével el kellett távolítani a kvarc kapilláris külső poliimid borítását. 

A kezeletlen új kapillárisokat az első használatba vételkor 1 mol/dm3-es nátrium-

hidroxid oldattal (15 perc), majd 0,1 mol/dm3-es nátrium-hidroxid oldattal (15 perc), végül 

desztillált vízzel (10 perc) mostuk. Ily módon eltávolíthatjuk a felületre adszorbeált 

anyagokat, és a szilanolcsoportokat is deprotonáljuk. A jó mérési reprodukálhatóság 

elérése érdekében az egyes mérések között a kapillárist desztillált vízzel (2 perc), 0,1 

mol/dm3-es nátrium-hidroxid oldattal (5 perc), majd újra desztillált vízzel (3 perc) mostuk. 

Mivel a kezelt (PVA) kapilláris bevonata 2,5 és 9,5 pH-értékek között stabil, ezért ezt a 

kapillárist a mérések között csak desztillált vízzel mostuk, valamint a napi mérések 

befejeztével desztillált vizes mosás után levegővel szárítottuk is és így tároltuk. 

Minden mérést legalább háromszor ismételtünk meg. 

 

5.3 Tömegspektrometriás körülmények 

A kapilláris elektroforézis készüléket egy Agilent LC/MSD Trap XCT Plus (Agilent 

Technologies, Németország) gyártmányú tömegspektrométerrel kapcsoltuk össze, amely 

ioncsapda analizátorral rendelkezik. Az Agilent LC/MSD Trap 5.3 programmal vezérelt 

MS berendezés egy ESI (elektrospray ionizáció) illesztőegységen keresztül csatlakozik a 

CE rendszerhez. Ez három koaxiális kapillárisból áll, amelyek közül a középsőbe van 

befűzve a CE kapilláris, ezt körülveszi a kiegészítő folyadékot tartalmazó kapilláris, a 

legkülsőben a porlasztó gáz áramlik. Így a CE kapilláris végéből kilépő folyadék a 

porlasztó hegyénél összekeveredik az illékony oldószert tartalmazó kiegészítő folyadékkal. 

Ez utóbbi megkönnyíti a porlasztást és az ionizációt, valamint elektromos kapcsolatot 

biztosít a CE kapilláris két vége között. A CIEF-UV-MS berendezés és az elektrospray 

ionforrás vázlatos felépítése a 4. ábrán látható. Az egy gáztalanítóval (G1379A) és egy 

1:100 elosztóval felszerelt Agilent 1100 izokratikus pumpa (G1310A) 10 µl/perc-es 

áramlási sebességgel szállította a metanol:víz (1:1 arányú) elegyét (kiegészítő folyadék). 
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4. ábra 
A CIEF-UV-MS kapcsolat vázlatos felépítése és az ún. triaxiális ESI (elektrospray 

ionizáció) ionforrás 

 

A nyolc különböző pI-ú amfoter vegyület vizsgálatakor a tömegspektrométert az 50–

1000 m/z tömegtartományban negatívion-módban használtuk (26000 m/z/s pásztázási 

sebességgel). Az ioncsapda töltés kontroll (ion charge control: ICC) módban működött, 

200 ms maximális gyűjtési idővel és 50000 maximális beütésszámmal. Az ioncsapda 

számos paraméterének finomhangolása helyett elfogadtuk az Agilent LC/MSD Trap 

program automatikus, vegyületfüggő beállításait (smart parameter setting: SPS). Az SPS 

üzemmódnál csak négy paramétert kellett megadni: vizsgálataink során a céltömeget 300 

m/z-re, a komponens stabilitást (compound stability) 100%-ra, az ioncsapda vezérlési 

szintjét (trap drive level) 100%-ra állítottuk és a normál módot választottuk. A 

tömegspektrumok adatgyűjtésénél öt szkennelést (tömegspektrumot) átlagoltattunk, azaz 
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egy tömegspektrum egymás után öt ioncsomag mérési eredményeinek átlaga. A kapilláris 

feszültséget 3 kV-ra állítottuk. A mérésekhez 250°C-os hőmérsékletű szárító gázt 

(nitrogén) 4 l/perc áramlási sebességgel, illetve 12,5 psi nyomású porlasztó gázt (nitrogén) 

használtunk. 

A nyolc különböző pI-ú amfoter vegyület tömegspektrometriás azonosításához 

közvetlen (direkt) MS és MS-MS mérésekkel tanulmányoztuk az egyes molekulák 

fragmentációs viselkedését. Ekkor a komponenseket külön-külön, közvetlen injektáltuk (50 

mbar) a CE készülék kapillárisán keresztül az ESI-MS készülékbe. A vizsgált molekulák 

izoelektromos pontjait, monoizotópos tömegeit, jellemző fragmens ionjainak tömegét és a 

komponensek fragmentációs helyeit az 1. táblázatban foglaltuk össze. A 3,0; 5,3 és 6,4 pI-

ú anyagok MS spektrumaiban megfigyelhető a klórra jellegzetes izotópeloszlás. A tandem 

MS kísérletekben a deprotonált molekulák (pI=5,3; 6,4; 6,6; 7,9 és 10,4) fragmentációja 

során homolitikus kötéshasadással negatívan töltött gyökionok keletkeznek, miközben 

semleges morfolin, piperazin és piperidin gyökök távoznak (lásd 1. táblázat). 

A CIEF-MS mérések során automatikus MS-MS méréseket is megvalósítottunk a 

következő beállításokkal: az ütközési gáz hélium, 40 ms fragmentációs idő, 1,0 V 

fragmentációs amplitúdó, 30–300% ütközési energia, 25000 küszöbérték az Auto MS(2)-

nél, prekurzor ionok száma 2. A fragmentációhoz a prekurzor ionok fajlagostömeg-

tartományát leszűkítettük a molekulák deprotonált ionjainak ([M–H]–) fajlagos tömegéhez 

4 m/z izolációs ablakkal (1. táblázat). Az MS-MS spektrumokhoz három szkennelést 

átlagoltattunk. 

A különböző pI-ú molekulák elválasztását extrahált ion elektroferogramok (EIE) 

ábrázolásával mutatjuk be a CIEF-MS kísérletekben. Egy komponens EIE-ját úgy kaptuk 

meg, hogy a CIEF-MS mérés során minden egyes időpillanatban a felvett 

tömegspektrumból a kiválasztott (molekulára jellemző) fajlagos tömeg körül definiáltunk 

egy tömegablakot (pl: itt m/z±0,2 Da) és az ebben a tartományban megjelenő ioncsúcsok 

intenzitásait összeadtuk. 
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1. táblázat 
A CIEF elválasztások jellemzésére felhasznált molekulák szerkezeti képletei, pI értékei és a 

tömegspektrometriás azonosításhoz felhasznált adatai 
Név pI 

 

Teoretikus 

m/z a 

[M–H]–
 

Az MS2 kísérletek b során 

kapott fő fragmens ionok 

([M–H]–) teoretikus m/z értékei 

4-amino-2-hidroxi-benzoesav 2,7 152,0 

108,0                 

O O
-

NH2

OH

 

2-amino-5-klór-benzoesav 

 

3,0 170,0 

126,0             

O O
-

Cl

NH2

 

2-amino-benzoesav (antranilsav) 3,5 136,0 

92,1                   

NH2

O O
-

 

2-klór-4-(4-morfolinilmetil)-6-

nitrofenol 

5,3 271,0 

185,0          

N

O
O

-

NO2

Cl  

2-klór-4-[(4-metil-1-

piperazinil)metil]-6-nitrofenol 

 

6,4 284,1 

185,0    

N

N
O

-

NO2

Cl

CH3

 

2-(4-morfolinilmetil)-4-nitrofenol 

 

6,6 237,1 

151,0          NO2

N

O

O
-

 

2,6-bisz-(4-morfolinilmetil)-4-

nitrofenol 

 

7,9 336,2 

250,1    NO2

N

O

O
-

N

O

 

4-nitro-2,6-bisz-(1-piperidinilmetil)-

fenol 

 

10,4 332,2 

248,1    NO2

N

O
-

N

 
a Monoizotópos tömeg 
b A deprotonált molekulák szerkezetét, illetve az MS-MS fragmentáció során távozó csoportokat 

mutatjuk be. Az MS-MS módszer körülményeit az 5.3 fejezetben foglaltuk össze. 
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A fehérjék vizsgálatakor a tömegspektrométert pozitívion-módban használtuk a 300–

3000 m/z tömegtartományban. Az ioncsapda töltés kontroll (ion charge control: ICC) 

módban működött, 200 ms maximális gyűjtési idővel és 200000 maximális 

beütésszámmal. Az ioncsapdát itt is SPS módban üzemeltettük, a céltömeget 2000 m/z-re, 

a komponens stabilitást (compound stability) 100%-ra, az ioncsapda vezérlési szintjét (trap 

drive level) 100%-ra állítottuk és a normál módot választottuk az elemzéshez. Az 

adatgyűjtésnél tizenöt szkennelést átlagoltattunk, és 3 kV-ra állítottuk a kapilláris 

feszültségét. A mérésekhez 10 psi nyomású porlasztó gázt, valamint 325°C-os 

hőmérsékletű szárító gázt 5 l/perc áramlási sebességgel használtunk. A kiegészítő folyadék 

ezekben a mérésekben a metanol:víz (4:1 arányú) elegye volt, amely 1% (v/v) hangyasavat 

is tartalmazott. Az előbb említett folyadékot 5 µl/perc-es áramlási sebességgel használtuk. 

Egy fehérje extrahált ion elektroferogramját (EIE) úgy kaptuk meg, hogy a 

tömegspektrumból kiválasztott többféle (de mindegyik az adott molekulára jellemző) 

fajlagos tömeg körül definiáltunk egy-egy tömegablakot (m/z±0,5 Da) és az ezekben a 

tartományokban megjelenő ioncsúcsok intenzitásait összeadtuk. 

 

5.4 Szimuláció 

A szimulációkat egy GENTRANS programmal végeztük [73-82, 85, 88-90], amely 

olyan modult tartalmaz, amely modellezi az elektroozmózis időbeli viselkedését egy olyan 

kapillárisban, amelynek a felülete töltéssel rendelkezik. A kezdeti paraméterek, amelyeket 

meg kell adni, a komponensek térbeli eloszlása (elhelyezkedése), a pufferek és a 

mintakomponensek pKa értékei, a semleges és töltött részecskék mobilitás értékei, 

diffúziós együtthatók, az elektroozmózis kezdeti értéke, az állandó feszültség, vagy 

áramsűrűség nagysága, a feszültség alkalmazásának időtartama, a kapilláris hossza és az 

ebben kialakított szegmensek száma. A semleges részecskékhez tartozó mobilitás 

értékekből az Einstein egyenlet segítségével a diffúziós koefficiensek kiszámolhatók. A 

szimuláció végén a program koncentráció, pH, ionerősség, vezetőképesség eloszlásokat 

szolgáltat térben, vagy időben; azaz képes ezen adatok térbeli változását a kapilláris 

mentén egy profilként megadni egy adott időpillanatban, vagy az adatok időbeli változását 

bemutatni a mérés során a kapilláris meghatározott részén. Ezenkívül megkapjuk az 

áramerősséget és az eredő EOF-t is az idő függvényében. A program futtatása egy Pentium 

IV számítógépen történt, amely i5-ös processzort tartalmazott, amelynek 1,9 és 2,4 GHz 
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között található az órajele. A szimuláció eredményeit SigmaPlot Scientific Graphing 10 

programmal (SPSS, Chicago, IL, USA) jelenítettük meg. 

A szimulációs kísérletekben hét nitrofenol festéket (pI=5,3; 6,4; 6,6; 7,2; 7,9; 8,6 és 

10,4) [44, 45] választottunk el, amelyeknek a fizikai-kémiai paramétereit a 2. táblázatban 

mutatjuk be. A 10 cm hosszú fókuszálási teret (kapillárist) 4000 egyenlő hosszúságú 

szegmensre osztottunk fel és a kísérletekben 1000 V feszültséget alkalmaztunk. A pH 

gradienst kialakító amfolit 101 komponensből állt. Ezeknek a komponenseknek a pI értékei 

egyenletesen oszlottak el az alkalmazott 3–11 pH tartományban (∆pI=0,08). Minden 

amfolitkomponens ∆pK értéke 2,5; mobilitása 2,5 x 10-8 m2V-1s-1 és kezdeti koncentrációja 

0,0002 mol/dm3 volt. A minta- és amfolitzónákat a teljes kapillárishossz 20%-ába töltöttük 

(pontosabban a kapillárishossz anód felőli végének 3 és 23 %-a közé). Anolitként 0,01 

mol/dm3 koncentrációjú foszforsavat, katolitként 0,02 mol/dm3 koncentrációjú nátrium-

hidroxidot alkalmaztunk. Az EOF nagyságának megbecsülése azt a modellt alkalmazta, 

amely az EOF és az ionerősség kísérletileg meghatározott kapcsolatán alapult (V modell 

[82, 91]). A szimulációk katódos végen nyitott kapillárisokat feltételeztek, azaz a 

tömegmozgás lehetséges volt, ki és be az elválasztó térbe [82]. 

 

2. táblázat 

A szimulációhoz felhasznált komponensek fizikai-kémiai paraméterei 

Anyag 
 
pKa1 

 
pKa2 

Mobilitás 
(x 10-8 m2V-1s-1) 

Kezdeti 
koncentrációb 
(µM) 

5,3 pI-ú festék 3,70 6,90 2,0 463 
6,4 pI-ú festék 4,68 8,12 2,0 398 
6,6 pI-ú festék 5,10 8,10 2,0 520 
7,2 pI-ú festék 5,70 8,70 2,0 368 
7,9 pI-ú festék 6,81 8,99 2,0 329 
8,6 pI-ú festék 7,70 9,50 2,0 281 
10,4 pI-ú festék 9,50 11,30 2,0 352 
     
Foszforsav a 2,00 - 3,67 10000 
Cl- - - 7,91 2711 
Na+ - - 5,19 20000 
H+   36,27  
OH-   19,87  

a A foszforsavat egyértékű gyenge savként kezeltük, mert csak kis pH-jú környezetben 
alkalmaztuk. 
b Tízszer kisebb koncentrációkat alkalmaztunk azokban az estekben, amikor a 
festékeket az amfolittal egyenletesen összekevertünk. A festékkomponenseket sósavval 
képzett sóként kezeltük, azaz protonált formában voltak jelen klorid ellenionnal. 
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6 Eredmények 

6.1 Illékony elektrolit oldatok alkalmazása 

Kísérleteinkben a kapilláris izoelektromos fókuszálást (CIEF) szekvenciális 

injektálási protokollal valósítottuk meg. A korábban kidolgozott módszerben [34] 

anolitnak 0,01 mol/dm3 koncentrációjú foszforsav oldatot, katolitnak 0,02 mol/dm3 

koncentrációjú nátrium-hidroxid oldatot használtak. A kezeletlen kapillárisban kialakuló 

elektroozmotikus áramlást a katolithoz adott metilcellulózzal (0,015% (m/v)) 

csökkentették. Célunk, a CIEF tömegspekrometriához való kapcsolása, megkívánta mind a 

metilcellulóz elhagyását, mind az illékony anolit (hangyasav) és katolit oldatok 

(ammónium-hidroxid) alkalmazását. Az illékony elektrolit oldatok optimális 

koncentrációjának kiválasztásakor az eredetileg használt oldatokhoz minél közelebbi pH-jú 

oldatok készítésére törekedtünk, ugyanakkor figyelembe vettük a túlságosan nagy 

koncentráció okozta Joule-hő termelődés káros hatásait is. 

A CIEF során kialakuló pH gradiens lefutását a különböző izoelektromos pontú 

amfoter molekulák segítségével jeleníthetjük meg úgy, hogy a komponensek izoelektromos 

pontjait ábrázoljuk a vándorlási idejük függvényében (5. ábra). 

5

7

9

11

3 5 7 9

Vándorlási idő (min)

p
I

50 mM 75 mM 100 mM

 

5. ábra 
A katolit oldat koncentrációjának hatása a pH gradiensre 

Az ábrán a különböző pI-tal rendelkező festékek (pI: 5,3; 6,4; 6,6; 7,9 és 10,4) vándorlási 
ideje került feltüntetésre. A hibasávok a vándorlási idők szórását mutatják. 

(Körülmények: amfolit: 2 %-os Ampholine oldat pH 3,5–10; anolit: 50 mM hangyasav, pH=2,5; katolit: 
különböző koncentrációjú ammónium-hidroxid oldatok ((□) 50 mM, (▲) 75 mM, (●) 100 mM); injektálás: 

40/6/40 (amfolit/minta/amfolit) s × 50 mbar; +10 kV (térerő: 204 V/cm); λ=280 nm; 49 cm (40,5 cm a 
detektorig) × 50 µm-es kezeletlen kapilláris; a festékek koncentrációja mindegyik festék esetén: 0,2 mg/cm3) 
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Az 5. ábrán megfigyelhető, hogy a katolit oldat koncentrációja befolyásolta az 

elválasztás során kialakuló pH gradienst, ezáltal a felbontást is. A minta komponenseinek 

legjobb elválasztása céljából, további kísérleteinkben 0,1 mol/dm3 koncentrációjú 

ammónium-hidroxidot és 0,05 mol/dm3 koncentrációjú hangyasavat használtunk. 

 

6.2 Az amfolitzónák minőségének, hosszának és számának hatása a 

fókuszálásra 

Az amfolit oldat minőségének elválasztásra gyakorolt hatásának vizsgálatakor öt 

különböző izoelektromos pontú nitrofenol festéket (pI=5,3; 6,4; 6,6; 7,9 és 10,4) 

fókuszáltunk különböző amfolit oldatok (eltérő gyártótól származó és más-más pH 

tartományú) segítségével (6. ábra). Ezekből az izoelektroferogramokból is jól látszik a 

szekvenciális injektálási protokoll egyik fő előnye. Azaz olyan mintakomponensek is 

elválaszthatók ezzel az injektálási módszerrel, amelyek izoelektromos pontja kívül esik az 

alkalmazott amfolit pH tartományán. 

A széles pH tartományú amfolitok közül az Ampholine pH 3,5–10 alkalmazásakor 

keskenyebb (fókuszáltabb) csúcsokat kaptunk több mintakomponens (pI=7,9; 6,6; 6,4 és 

5,3) esetén is, mint a Servalyt pH 2–11 használatakor (6. ábra). Ezért a későbbi 

vizsgálatokhoz az előbbi széles pH tartományú amfolitot választottuk. A szűk pH 

intervallumú amfolitok közül, ilyen kísérleti körülmények között, a BioLyte pH 6–8 esetén 

kaptuk a legnagyobb felbontásokat. 

A szekvenciális injektálási protokoll lehetőséget ad különböző amfolit oldatok 

használatára a mintazóna előtt és mögött. A széles és szűk pH tartományú amfolitok 

kombinálásakor kivitelezett kísérletben minden komponens alapvonal szerint vált el és 

keskeny fókuszált csúcsok figyelhetőek meg (6.F ábra). 

A 6. ábrán látható izoelektroferogramokon elsőként megjelenő 10,4 pI-ú festék 

mindegyik esetben az amfolitzóna katolit felé eső határánál figyelhető meg (200 nm-en az 

amfolitzóna elhelyezkedését, 280 nm-en a festékkomponensek megjelenését követhetjük 

nyomon). Ez a jelenség a 4–6 pH tartományú amfolitok esetén a legszembetűnőbb (6.C és 

6.E ábra), illetve ilyenkor kaptuk a legkeskenyebb csúcsot is a 10,4 pI-ú festékre. Így 

megállapíthatjuk, hogy a 10,4 pI-ú anyag azokban a kísérletekben sem hagyta el a pH 

gradienst, amikor a használt amfolit pH tartománya nem fedte le a 10,4-es izoelektromos 

pontot, bár ezekben az esetekben ez elvárható lett volna. 
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6. ábra 
A festékek különböző amfolit oldatokkal megvalósított elválasztásainak 

izoelektroferogramjai 

A, amfolit (1 és 2): 2 %-os Ampholine oldat pH 3,5–10 
B, amfolit (1 és 2): 2 %-os Servalyt oldat pH 2–11 
C, amfolit (1 és 2): 2 %-os Ampholine oldat pH 4–6 
D, amfolit (1 és 2): 2 %-os BioLyte oldat pH 6–8 
E, amfolit (1 és 2): 2 %-os BioLyte oldat pH 4–6 
F, amfolit (1): 2 %-os Ampholine oldat pH 4–6 és 

    amfolit (2):2 %-os Ampholine oldat pH 3,5–10 

(Körülmények: anolit: 0,05 mol/dm3 hangyasav, pH=2,5; katolit: 0,1 mol/dm3 ammónium-
hidroxid oldat, pH=11,0; injektálás: (A, B, C, D, E) 40/6/40 (amfolit (1)/minta/amfolit (2)) 

s × 50 mbar, valamint (F) 6/6/40 (amfolit (1)/minta/amfolit (2)) s × 50 mbar; +10 kV 
(térerő: 204 V/cm); λ=200 és 280 nm; 49 cm (40,5 cm a detektorig) x 50 µm-es kezeletlen 

kapilláris; a festékek koncentrációja mindegyik festék esetén: 0,2 mg/cm3) 
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Az amfolit oldat minőségének elválasztásra gyakorolt hatásának tanulmányozásakor 

vizsgálatainkat kiterjesztettük kisebb (ún. erősen savas) izoelektromos pontú molekulák 

(pI=2,7; 3,0 és 3,5) elválasztására is. Az előző kísérletekben optimális elválasztást biztosító 

széles (Ampholine pH 3,5–10) és szűk (BioLyte pH 6–8) pH tartományú amfolitot 

alkalmazva a két legkisebb izoelektromos pontú komponens (pI=2,7 és 3,0) nem 

választható el alapvonal szerint (7. ábra). A 6–8 pH tartományú amfolit alkalmazása 

ugyanakkor az amfolit pH tartományán kívül eső (de 3,5 pI-nál nagyobb) izoelektromos 

ponttal rendelkező molekulák elválasztását is lehetővé teszi. A 6.A és 6.D ábrákhoz képest 

a 7. ábrán a 6,4 és 6,6 izoelektromos pontú festékek egymáshoz viszonyított 

csúcsmagasság-aránya megfordul, amely azzal magyarázható, hogy a 6,4 pI-ú anyagnak 

250 nm-en nagyobb az elnyelése, mint 280 nm-en. 
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7. ábra 
A festékek és a benzoesav származékok különböző amfolit oldatokkal megvalósított 

elválasztásainak izoelektroferogramjai 

A, amfolit: 2 %-os Ampholine oldat pH 3,5–10 
B, amfolit: 2 %-os BioLyte oldat pH 6–8 

(Körülmények: injektálás: 40/6/40 (amfolit/minta/amfolit) s × 50 mbar; λ=200 és 250 nm; 
a mintakomponensek koncentrációja: 0,07 mg/cm3 (2,7 pI), 0,07 mg/cm3 (3,0 pI), 0,07 

mg/cm3 (3,5 pI), 0,095 mg/cm3 (5,3 pI), 0,14 mg/cm3 (6,4 pI), 0,14 mg/cm3 (6,6 pI), 0,14 
mg/cm3 (7,9 pI), 0,2 mg/cm3 (10,4 pI). A többi körülmény azonos a 6. ábra 

körülményeivel.) 
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A nyolc különböző izoelektromos pontú amfoter molekula MS detektálással 

megvalósított elválasztásakor kapott izoelektroferogram a 8. ábrán látható. A két legkisebb 

izoelektromos pontú komponens (pI=2,7 és 3,0) itt is együtt jelenik meg, de a rájuk 

jellemző m/z értékeik alapján a csúcsok azonosíthatók. A gyors (10 perc alatt 

megvalósuló) elválasztást a nagyobb térerő alkalmazása (7. ábrához képest), valamint az 

ESI ionforrás tulajdonságai (pl. a porlasztógáz szívó hatása) okozzák. 
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8. ábra 
A festékek és a benzoesav származékok MS detektálással megvalósított elválasztásának 

izoelektroferogramja 2 %-os Ampholine oldat pH 3,5–10 alkalmazásakor 

(Körülmények: anolit: 0,05 mol/dm3 hangyasav, pH=2,5; katolit: 0,1 mol/dm3 ammónium-
hidroxid oldat, pH=11,0; injektálás: 40/6/40 (amfolit/minta/amfolit) s × 50 mbar; +20 kV 

(térerő: 253 V/cm); 79 cm (az MS detektorig) × 50 µm-es kezeletlen kapilláris; a 
mintakomponensek koncentrációja: 0,07 mg/cm3 (2,7 pI), 0,03 mg/cm3 (3,0 pI), 0,1 

mg/cm3 (3,5 pI), 0,14 mg/cm3 (5,3 pI), 0,19 mg/cm3 (6,4 pI), 0,14 mg/cm3 (6,6 pI), 0,14 
mg/cm3 (7,9 pI), 0,095 mg/cm3 (10,4 pI). Az extrahált ion (EI) elektroferogramokhoz 

kiválasztott tömegek (m/z ± 0,2 Da): 152,0 m/z (2,7 pI), 170,0 m/z (3,0 pI), 136,0 m/z (3,5 
pI), 271,0 m/z (5,3 pI), 284,1 m/z (6,4 pI), 237,1 m/z (6,6 pI), 336,2 m/z (7,9 pI), 332,2 

m/z (10,4 pI). 
A teljes (totális) ion (TI) intenzitást szaggatott vonal jelzi. Az MS módszerhez tartozó 

egyéb paramétereket az 5.3 fejezetben tüntettük fel.) 
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Ha a kapilláris izoelektromos fókuszálást szekvenciális injektálási protokollal 

valósítjuk meg, a mintazóna elé, illetve mögé injektált amfolitzóna hossza is jelentősen 

befolyásolja a különböző izoelektromos pontú anyagok elválasztását. 

Egy széles pH tartományú amfolit (Ampholine pH 3,5–10) alkalmazásakor azt 

tapasztaltuk, hogy az amfolitzónák hosszának egyenletes (a minta mindkét oldalán) 

csökkentése (40/6/40 s-ről 20/6/20-ra, illetve 10/6/10-re) javította a mérések 

ismételhetőségét (ugyanis 10/6/10 injektálás esetén a legkisebb az elválasztott 

komponensek vándorlási idejének szórása) (9. ábra). A csúcsok közötti felbontás az 

amfolitzónák hosszának redukálásával csökkent, a kialakuló pH gradiens hossza is 

rövidebb volt. A pontokra illeszthető egyenesek illeszkedését vizsgálva elmondható, hogy 

a 40/6/40 injektálással kaptuk a legjobb illeszkedésű lineáris gradienst. 
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9. ábra 
Az amfolitzónák hosszának hatása a pH gradiensre 

Az ábrán a különböző pI-tal rendelkező festékek (pI: 5,3; 6,4; 6,6; 7,9 és 10,4) vándorlási 
ideje került feltüntetésre. A hibasávok a vándorlási idők szórását mutatják. 

(Körülmények: amfolit: 2 %-os Ampholine oldat pH 3,5–10; anolit: 0,05 mol/dm3 
hangyasav, pH=2,5; katolit: 0,1 mol/dm3 ammónium-hidroxid oldat, pH=11,0; injektálás: 

(□) 40/6/40 (amfolit/minta/amfolit) s × 50 mbar, (●) 20/6/20 s × 50 mbar, (▲) 10/6/10 s × 
50 mbar; +10 kV (térerő: 204 V/cm); λ=280 nm; 49 cm (40,5 cm a detektorig) × 50 µm-es 

kezeletlen kapilláris; a festékek koncentrációja mindegyik festék esetén: 0,2 mg/cm3) 
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10. ábra 
A festékek különböző amfolitzóna hosszakkal megvalósított elválasztásainak 

izoelektroferogramjai 

A, injektálási paraméterek: 40/6/40 (amfolit/minta/amfolit) s × 50 mbar 
B, injektálási paraméterek: 40/6/20 (amfolit/minta/amfolit) s × 50 mbar 
C, injektálási paraméterek: 40/6/10 (amfolit/minta/amfolit) s × 50 mbar 

(Körülményeket lásd a 9. ábránál, de itt az amfolit: 2 %-os Ampholine oldat pH 7–9) 
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Egy következő méréssorozatban csak a mintát követő amfolitzóna hosszát 

csökkentettük egy szűk pH tartományú amfolit (Ampholine pH 7–9) alkalmazása mellett. 

Az injektált amfolitzóna hosszának csökkentésével az öt nitrofenol festék (pI=10,4; 7,9; 

6,6; 6,4 és 5,3) vándorlási ideje csökkent, illetve a 7,9; 6,6 és 6,4 pI-ú festékek csúcsa 

keskenyebbé vált (10. ábra). Az elválasztás időtartama tovább csökkent akkor is, amikor a 

második amfolitzónát teljesen elhagytuk (40/6/0) (11.A ábra). Az egyetlen amfolitzóna 

használata (a minta elé (40/6/0) vagy mögé injektálva (0/6/40)) hasonló 

izoelektroferogramokat eredményezett (11. ábra). Az alkalmazott kísérleti körülmények 

között, mind az öt mintakomponensre alapvonal szerinti elválasztást kaptunk a korábbi 

kísérleteknél (10. ábra) rövidebb idő alatt. Természetesen az egyéb mérési paraméterek (pl. 

térerő, amfolit oldat minősége, kapilláris hossza) is befolyásolják a komponensek 

elválasztásának hatékonyságát. 
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11. ábra 
A festékek egyetlen amfolitzónával megvalósított elválasztásainak izoelektroferogramjai 

A, injektálási paraméterek: 40/6/0 (amfolit/minta/amfolit) s × 50 mbar 
B, injektálási paraméterek: 0/6/40 (amfolit/minta/amfolit) s × 50 mbar 

(A többi körülmény azonos a 10. ábra körülményeivel.) 
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Mivel az amfolit oldatok minőségének megválasztása egy kritikus pontja a CIEF 

kísérleteknek, ezért egy széles (pH 3,5–10) és két szűk (pH 7–9 és 4–6) pH tartományú 

amfolit használata mellett hasonlítottuk össze a különböző injektálási körülmények 

(40/6/40 vagy 0/6/40 injektálási protokoll) hatását a nitrofenol festékek elválasztására. Az 

azonos térerővel végrehajtott kísérletekben összevetettük az MS, illetve UV detektálással 

kapott izoelektroferogramokat is. Ekkor két különböző kísérleti elrendezést alkalmaztunk, 

ahol eltérő kapillárishosszakat kellett használni, hogy a detektorok (UV vagy MS) mindkét 

esetben 69 cm-re helyezkedjenek el az injektálási kapillárisvégtől. Ugyanis az UV detektor 

nem a kapilláris legvégén helyezkedik el, hanem attól 8,5 cm-rel előrébb (azaz ebben az 

esetben egy 77,5 cm-es kapillárissal dolgoztunk). 

Az elválasztás időtartama lerövidül, ha csak egy (széles pH tartományú) 

amfolitzónát injektálunk (0/6/40) a mintazóna mögé (12. ábra). Míg az UV detektálásnál 

mindkét injektálási mód esetén (40/6/40 vagy 0/6/40) alapvonal szerint váltak el a közeli 

izoelektromos pontú festékkomponensek (pI=6,4 és 6,6), addig az MS detektorban átlapoló 

csúcsokat kaptunk erre a két anyagra (12. ábra). A 6,4 és 6,6 izoelektromos pontú festékek 

MS spektrumainak felhasználásával ugyanakkor ezek a komponensek az MS detektorban 

megkülönböztethetők, azok megfelelő elválasztása nélkül is. 
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12. ábra 

A festékek UV (A és B) és MS (C és D) detektálással megvalósított elválasztásainak 
izoelektroferogramjai 2 %-os Ampholine oldat pH 3,5–10 alkalmazásakor 

(A és C) injektálási paraméterek: 40/6/40 (amfolit/minta/amfolit) s × 50 mbar 
(B és D) injektálási paraméterek: 0/6/40 (amfolit/minta/amfolit) s × 50 mbar 

(Körülmények: anolit: 0,05 mol/dm3 hangyasav, pH=2,5; katolit: 0,1 mol/dm3 ammónium-
hidroxid oldat, pH=11,0; térerő: 290 V/cm; az UV detektálásnál λ=200 és 280 nm; 

kapillárisok: (A és B) 77,5 cm (69 cm az UV detektorig) × 50 µm-es kezeletlen kapilláris, 
(C és D) 69 cm (az MS detektorig) × 50 µm-es kezeletlen kapilláris; a festékek 

koncentrációja mindegyik festék esetén: 0,2 mg/cm3. Az extrahált ion (EI) 
elektroferogramokhoz kiválasztott tömegek (m/z ± 0,2 Da): 271,0 m/z (5,3 pI), 284,1 m/z 

(6,4 pI), 237,1 m/z (6,6 pI), 336,2 m/z (7,9 pI), 332,2 m/z (10,4 pI). 
A teljes (totális) ion (TI) intenzitást szaggatott vonal jelzi. Az MS módszerhez tartozó 

egyéb paramétereket az 5.3 fejezetben tüntettük fel.) 
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Bár a 4–6 pH tartományú amfolit csak az 5,3 pI-ú festék izoelektromos pontját fedi 

le, mégis megfigyelhetjük a vizsgált komponensek elválasztását (13. ábra). A kapott 

felbontás rosszabb volt, mint a széles pH tartományú amfolit esetén és az elválasztás 

időtartama is csökkent. Mind az MS, mind az UV detektor alkalmazásakor látható, hogy 

csak a 6,4 és 6,6 pI-ú festékek nem váltak el alapvonal szerint. A komponensek (pI=10,4; 

7,9; 6,6 és 6,4) szinte „sorban álltak” az amfolitzóna katolit felé eső határánál MS 

detektálás esetén. Az 5,3 pI-ú festék mindkét injektálási mód használatakor (40/6/40 vagy 

0/6/40) nagyjából az amfolitzóna közepén helyezkedett el. 
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13. ábra 

A festékek UV (A és B) és MS (C és D) detektálással megvalósított elválasztásainak 
izoelektroferogramjai 2 %-os Ampholine oldat pH 4–6 alkalmazásakor 

(A és C) injektálási paraméterek: 40/6/40 (amfolit/minta/amfolit) s × 50 mbar 
(B és D) injektálási paraméterek: 0/6/40 (amfolit/minta/amfolit) s × 50 mbar 

(A körülmények azonosak a 12. ábra körülményeivel.) 
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Egy másik szűk pH tartományú (pH 7–9) amfolit alkalmazásakor, az amfolit pH 

tartományába eső 7,9 pI-ú komponensre a többi festékcsúcshoz képest szélesebb 

csúcsalakot kaptunk az UV detektorban (14. ábra). Az MS detektálási mód alkalmazásakor 

az átfedő 5,3; 6,4 és 6,6 pI-ú anyagok azonosíthatók az extrahált ion elektroferogramjaik 

(EIE) segítségével, az elemzési idő nem haladta meg a 8 percet (14. ábra). 
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14. ábra 

A festékek UV (A és B) és MS (C és D) detektálással megvalósított elválasztásainak 
izoelektroferogramjai 2 %-os Ampholine oldat pH 7–9 alkalmazásakor 

(A és C) injektálási paraméterek: 40/6/40 (amfolit/minta/amfolit) s × 50 mbar 
(B és D) injektálási paraméterek: 0/6/40 (amfolit/minta/amfolit) s × 50 mbar 

(A körülmények azonosak a 12. ábra körülményeivel.) 
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Az előbbi három méréscsoport esetén (12–14. ábrák) megvizsgáltuk a módszerek 

ismételhetőségét. A csúcsterületek és a vándorlási idők ismételhetősége függött a mérési 

körülményektől, azaz az amfolit pH tartományától (szűk vagy széles), az alkalmazott 

detektálási módtól (UV vagy MS) illetve az injektált amfolitzóna számától is (egy vagy két 

amfolitzóna). Az UV detektálással megvalósított kísérletekben, a szűk pH tartományú 

amfolitok alkalmazásakor a vándorlási idők szórása jobb volt (RSD < 0,5% (ha az 

injektálás: 40/6/40) és RSD < 0,7% (ha az injektálás: 0/6/40)), mint a széles pH tartományú 

amfolit esetén (0,5% < RSD < 1,0% (ha az injektálás: 40/6/40) és 0,7% < RSD < 1,8% (ha 

az injektálás: 0/6/40)). A csúcsterületek szórása 5% alá esett UV detektálás esetén. Az MS 

detektálás használata jelentősen rontotta a mérések ismételhetőségét. Itt a vándorlási idők 

szórása bizonyos esetekben elérte a RSD = 8%-ot, illetve a csúcsterületek szórása a 20%-

ot. 

 

6.3 A különböző injektálási protokollok szimulációja 

A szimulációs kísérletek során hét nitrofenol festék (pI=5,3; 6,4; 6,6; 7,2; 7,9; 8,6 és 

10,4) és százegy amfolitkomponens (3–11 pH tartományban) izoelektromos fókuszálását 

modelleztük a GENTRANS programmal. A kezeletlen kapillárisban kialakuló 

elektroozmotikus áramlás értékét a V modellel [82] számoltuk ki, de a szimulációs 

számolások egyszerűsítése érdekében az EOF nagyságát a számított adat nyolcad részére 

csökkentettük. A minta és az amfolitok injektálása valamennyi esetben a kapillárishossz 

anód felőli végének 3 és 23%-a közé történt. Az EOF az injektált zónákat a katód felé 

szállította. A 100 V/cm térerővel végrehajtott 40 perces futtatások szimulációja 16 órától 

24 óráig terjedő időszakokat vett igénybe. 

A 15. ábrán négyféle injektálási módot hasonlítunk össze. Az első rendszerben a 

minta és az amfolitkomponensek együtt (egy egyenletes keverékként) jutnak a kapillárisba 

(15.A ábra). A következő három módszer a mintazónát az amfolitzóna elejére (az anód 

felőli oldalára), annak belsejébe, vagy végére injektálja (a katód felőli oldalára) úgy, hogy 

a mintazóna helyén találunk amfolitkomponenseket is (15.B, 15.C és 15.D ábra). A 

mintadugó hossza ebben a három esetben a kapillárishossz 2%-át tette ki, amely az 

amfolitzónahossz 10%-ának felelt meg. A minta és az amfolit teljes mennyisége mind a 

négy esetben megegyezett. A 15. ábrasorozat legalján szaggatott vonal jelzi az amfolit, 

folytonos vonal a minta kiindulási elhelyezkedését, azaz a térbeli eloszlását a kapillárisban 

(koncentráció egységben kifejezve). A feszültség alkalmazása után megkezdődő 
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fókuszálás minden komponensre átmenetileg kialakuló úgynevezett „kettős-csúcsokat” 

eredményez akkor, mikor a mintát az injektálás előtt az amfolittal összekevertük (15.A 

ábra). 1,4 perc után már majdnem mind a hét festékkomponens fókuszálása befejeződött, 

azaz minden anyag elérte a pH gradiensben a saját pI értékének megfelelő pH-értéket 

(15.A ábra teteje). Azokban az esetekben, ahol a minta nem volt egyenletesen 

összekeverve az amfolitkomponensekkel, a festékek elválasztása (egy kivétellel (15.D 

ábra)) gyorsabban zajlott le, mint a keverék injektálásakor. Számszerűen, az amfolitzóna 

elejére történő mintainjektálás 0,5 percig tartó feszültség alkalmazás után, az amfolitzóna 

belsejébe juttatott minta-elhelyezkedés 1 perc után, míg az amfolit katódos végén lévő 

mintapozíció 1,5 perc után eredményezte a festékek teljes elválasztását (15.B, 15.C és 

15.D ábra). Az utóbbi esetben érdemes megemlíteni, hogy a 6,4 és 6,6 pI-ú komponensek 

kivételével már 0,4 perc után megtörténik minden egyéb nitrofenol festék elválasztása 

(15.D ábra). 

A 16.A ábrán különböző időpillanatokban a festékek mellett az amfolitkomponensek 

elhelyezkedését is nyomon követhetjük (az injektálás során a minta az amfolitzóna elejére 

került, azonos körülmények a 15.B ábrával). Látható, hogy a festékek elválasztása 

gyorsabb, mint az amfolitok fókuszálása, hiszen a pH gradiens kialakulása (az 

amfolitkomponensek megfelelő helyre történő fókuszálása) ~ 1 percet vett igénybe. 0,2 

percen belül (amikor még nincs kialakult pH gradiens) a 8,6 és 10,4 pI-ú festékek 

kivételével a mintakomponensek teljes elválasztása megtörténik (16.A ábra: 0,2 perc), egy 

olyan közegben, ahol az amfolitok savas komponensei felhalmozódnak és ennek 

következtében kialakítanak egy 3–7 pH tartományba eső pH gradienst (ezt a 16.B ábrán 

pontozott vonal jelzi). Az amfolit savas komponenseinek felhalmozódása (az amfolitzóna 

anód felé eső oldalán) együtt jár a bázikus komponensek mennyiségének csökkenésével, 

amelyek ekkor az amfolitzóna katódos oldalán kezdenek el összegyűlni. A létrejövő 3–7 

pH tartományú pH gradiensben a mintakomponensek kationként viselkednek, hiszen a 

környezetük pH-ja kisebb, mint saját izoelektromos pontjuk. Ezt követően lezajlik az 

amfolitkomponenseinek teljes fókuszálása is és kialakul a pH gradiens (ez ~ 1 percet vesz 

igénybe). Eközben a festékek is addig vándorolnak, amíg el nem érik a saját pI-jaiknak 

megfelelő pH-értékeket. Később (3,0 percnél) bekövetkezik az amfolit komponenseinek 

izotachoforetikus vándorlása pH gradiens szélein (ezt csillag jelezi a 16.A ábra tetején), 

amely itt megbontja az egyenletes pH gradienst. A 16.B ábrán nyomon követhetjük a 

kapillárisban kialakuló egyes időpillanatokhoz tartózó pH profilt. Jól látható, hogy a 

korábban már említett 0,2 percnél kialakuló pH profil (pontozott vonal) az amfolitzóna 
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közepén egyenes (pH=7), ugyanakkor a zóna katód felőli végén egy 7–11 pH tartományú 

pH gradiens alakul ki (az amfolit bázikus komponenseinek felhalmozódása miatt). 

 
15. ábra 

A festékek elhelyezkedése a kapillárisban 0; 0,2; 0,6; 1,0 és 1,4 percig tartó feszültség 
alkalmazás után különböző injektálási módokat használva 

A, injektálás: a minta az amfolittal egyenletesen van összekeverve 
B, injektálás: a minta az amfolitzóna elején (anolit felőli oldalon) helyezkedik el 2%-nyi 

kapillárishosszon 
C, injektálás: a minta az amfolitzóna belsejében (a kapillárishossz 9–11%-a között) 

helyezkedik el 2%-nyi kapillárishosszon 
D, injektálás: a minta az amfolitzóna végénél (katolit felőli oldalon) helyezkedik el 2%-

nyi kapillárishosszon 
 

Az ábrák alsó részén a pontozott vonal jelzi az amfolitzóna elhelyezkedését és kezdeti 
koncentrációját (amelyet az ábrázolás kedvéért tízzel osztottunk). Az „M” a mintára utal. A 

különböző időkhöz tartozó adatokat 4 mM-lal eltoltuk az y tengelyen. 
(Körülmények: 3–11 pH tartományú amfolit; anolit: 0,01 mol/dm3 foszforsav oldat; katolit: 
0,02 mol/dm3 nátrium-hidroxid oldat; az injektálás minden esetben a kapillárishossz 3–23%-
a közé történt; +1000 V; 10 cm-es kezeletlen kapilláris; a katód a jobb oldalon helyezkedett 
el; az EOF katód irányú. Az egyéb paramétereket a 2. táblázatban (26. oldal) tüntettük fel.) 
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16. ábra 

A komponensek elhelyezkedése (A) és a pH gradiens kialakulása (B) a kapillárisban 

0; 0,2; 0,6; 1,0; 1,4 és 3,0 percig tartó feszültség alkalmazás után 
Az injektálás módja megegyezik a 15. ábra B részével. Az ábra A részén pontozott vonal jelzi a 

festékek elhelyezkedését az amfolitok által kialakított pH gradiensben 0,2 percig tartó 
feszültség alkalmazás után. Az 1,4 és 3,0 percekhez tartozó szimulációknál fordított kis 

háromszöggel jeleztük a festékek helyét, valamint csillaggal jelöltük az amfolitkomponensek 
izotachoforetikus vándorlását a pH gradiens végein. Az ábra A részein a különböző időkhöz 

tartozó adatokat 25 mM-lal eltoltuk az y tengelyen. 
(Az egyéb körülmények azonosak a 15.B ábrával.) 
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Annál az injektálási elrendezésnél, ahol a minta az amfolitzóna katód felőli végén 

helyezkedik el, a festékek az elválasztás során először anionként viselkednek (15.D ábra). 

Ha a mintát az amfolit belsejébe injektáljuk a kezdeti 7-es pH-jú környezetben, azok a 

festékek amelyek pI>7-tel rendelkeznek kationként, ellenkező esetben anionként kezdenek 

vándorolni az alkalmazott feszültség hatására (15.C ábra). 

A következő szimulációs sorozatban háromféle injektálási protokollt hasonlítottunk 

össze (17. ábra). Ezekben az esetekben a mintazóna már nem tartalmazott 

amfolitkomponenseket és vagy az amfolitzóna előtt (17.A ábra), után (17.C ábra), vagy a 

két amfolitzóna között (17.B ábra) helyezkedett el. Mindegyik esetben a kapillárishossz 

2%-át a minta és 18%-át az amfolizóna tette ki. (Mivel itt a mintazónából hiányzott az 

amfolit, ezért az injektáláshoz használt amfolit mennyisége összességében 10%-kal 

kevesebb lett, az előző méréssorozathoz (15. ábra) képest). Néhány másodpercig tartó 

feszültség alkalmazás után már tapasztalható a festékek elválasztása abban az esetben, 

amikor a mintát az amfolit elé injektáltuk (17.A ábra). Az elválasztás helye itt is egy olyan 

közeg, ahol az amfolitok legsavasabb komponensei kezdenek felhalmozódni, miközben 

egy pH gradienst alakítanak ki a 3,5–7 pH tartományban. A 17.D ábrán láthatjuk az előbb 

említett a folyamatot. Itt 0,1 percig tartó feszültség alkalmazás után a kapilláris mentén 

megfigyelhető a minta és amfolitkomponensek elhelyezkedése, valamint a kialakult pH 

gradiens is. A hét festék kationként vándorol a katód felé egészen addig, amíg el nem érik 

saját fókuszálási pozíciójukat. Ez előbbi elvhez hasonlóan az amfolit mögé injektált 

mintazóna molekulái anionként kezdenek vándorolni az anód irányába (17.C ábra). A két 

amfolitzóna kötött elhelyezkedő mintakomponensek is gyorsan (0,6 percig tartó feszültség 

alkalmazás után) elválaszthatók a szimuláció szerint (17.B ábra). Ha viszont megvizsgáljuk 

a festékek mellett az amfolitkomponensek elhelyezkedését is a kapillárisban, akkor egy 

rést tapasztalunk az amfolitzónában (18. ábra). Ez a rés csak akkor jelenik meg, ha a minta 

két amfolitzóna közé volt injektálva és azon a helyen alakul ki, amelyet eredetileg a minta 

foglalt el. A rés a környezeténél sokkal kisebb koncentrációban tartalmaz amfolitokat és 

laposabb pH gradienst határoz meg. Itt a vezetőképesség is kisebb, amely nagyobb térerőt 

eredményez. Amint a 18. ábrán is látható, a rés még 4 percig tartó feszültség alkalmazás 

után is megmarad, ezáltal késlelteti az amfolitkomponensek fókuszálódását is. 
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17. ábra 

A festékek elhelyezkedése a kapillárisban 0; 0,2; 0,6; 1,0 és 1,4 percig tartó feszültség 
alkalmazás után különböző injektálási módokat használva 

A és D, injektálás: a minta az amfolitzóna előtt (anolit felőli oldalon) helyezkedik el 
2%-nyi kapillárishosszon 

B, injektálás: a minta két amfolitzóna között (a kapillárishossz 9–11%-a között) 
helyezkedik el 2%-nyi kapillárishosszon 

C, injektálás: a minta az amfolitzóna után (katolit felőli oldalon) helyezkedik el 2%-nyi 
kapillárishosszon 

 
Az ábrák alsó részén a pontozott vonal jelzi az amfolitzóna elhelyezkedését és kezdeti 

koncentrációját (amelyet az ábrázolás kedvéért tízzel osztottunk). Az „M” a mintára utal. Az 
ábra A, B és C részein a különböző időkhöz tartozó adatokat 4 mM-lal eltoltuk az y tengelyen. 
Az D részben a pH alakulását és festékek elhelyezkedését láthatjuk az amfolitok által kialakított 
pH gradiensben 0,1 percig tartó feszültség alkalmazás után (injektálás módja megegyezik az A 

esettel). 
(Az egyéb körülmények azonosak a 15. ábrával, kivéve, hogy az injektáláshoz használt 

amfolit mennyisége összességében 10%-kal kevesebb volt, az előző méréssorozathoz (15. 
ábra) képest.) 
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18. ábra 

A komponensek elhelyezkedése a kapillárisban 2,0; 3,0 és 4,0 percig tartó feszültség 
alkalmazás után 

A különböző időkhöz tartozó adatokat 25 mM-lal eltoltuk az y tengelyen. Az injektálás módja 
megegyezik az 17.B ábrával. 

(Az egyéb körülmények azonosak a 17.B ábrával.) 
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6.4 A katolit és az anolit oldatok összetételének hatása a fókuszálásra 

Az izoelektromos fókuszálás szelektivitását és sebességét az elektrolit oldatok 

(katolit és anolit) összetétele is jelentősen befolyásolja. Fő célunk volt az elektrolit oldatok 

összetételének (pH-jának) módosításával olyan körülményeket kialakítani, amelyek 

lehetővé teszik azoknak az izoelektromos pontú anyagoknak az amfolitzóna elhagyását, 

amelyek pI-ja kívül esik az alkalmazott amfolit pH tartományán. A komponensek a pH 

gradiens elhagyása után az elektrolit oldatban vándorolnak, ami előnyös az MS detektálás 

alkalmazásakor, ahol az amfolitkomponensek jelenléte zavarhatja a minta hatékony 

ionizációját. 

Kísérleteinkhez három szűk pH tartományú amfolit oldatot (Ampholine pH 7–9, 

BioLyte pH 7–9 és Servalyt pH 6–8) választottunk, amelyek csak részben fedték le az öt 

mintakomponens (nitrofenol festékek, pI=5,3; 6,4; 6,6; 7,9 és 10,4) izoelektromos pontját. 

A mérések során kezeletlen kapillárist használtunk, amelyben az EOF végezte az 

elválasztott komponensek mozgatását a detektor felé (a katód irányába). 

Az előkísérletek során a katolit oldat pH-ját 11,0-ról 9,8-ra csökkentettük 

(alkalmazott amfolit: Ampholine pH 7–9). Ekkor a mintakomponensek később érték el a 

detektort és a felbontás a jelentősen nőtt 20/6/20 injektálási protokollt alkalmazva (19.A és 

19.B ábrák). A leggyorsabb 10,4-es pI-ú festék a várakozásainknak megfelelően az 

amfolitzóna katolit felé eső határánál helyezkedett el, amikor 11,0-es pH-jú katolit oldatot 

alkalmaztunk. A katolit pH-jának csökkentésével a 10,4-es pI-ú komponens helyzete a pH 

gradiensben nem változott, viszont maga a pH gradiens kiszélesedett (lásd 200 nm-nél 

történő detektálást) és a két közeli izoelektromos pontú anyag (6,4 és 6,6) csúcsa alapvonal 

szerint vált el (19.B ábra). A katolit pH-jának csökkentése befolyásolta a csúcsok alakját is, 

míg a 6,4-es pI-ú komponens csúcsa keskenyebbé vált, addig az 5,3-es pI-ú festék csúcsa 

kiszélesedett. 
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19. ábra 
A festékek különböző katolit oldattal és eltérő injektálási protokollal megvalósított 

elválasztásainak izoelektroferogramjai 2 %-os Ampholine oldat pH 7–9 alkalmazásakor 

A és B, injektálási paraméterek: 20/6/20 (amfolit/minta/amfolit) s × 50 mbar 
C, injektálási paraméterek: 10/6/10 (amfolit/minta/amfolit) s × 50 mbar 
D, injektálási paraméterek: 0/6/20 (amfolit/minta/amfolit) s × 50 mbar 

(Körülmények: katolit: (A) 0,1 mol/dm3 ammónium-hidroxid oldat, pH=11,0, valamint (B, 
C, D) 0,1 mol/dm3 ammónium-hidroxid oldat 0,05 mol/dm3 hangyasavval titrálva pH=9,8-
ig; anolit: 0,05 mol/dm3 hangyasav, pH=2,5; +16,6 kV (térerő: 204 V/cm); λ=200 és 280 

nm; 81,3 cm (72,8 cm a detektorig) × 50 µm-es kezeletlen kapilláris; a festékek 
koncentrációja mindegyik festék esetén: 0,2 mg/cm3) 

 

Az amfolitzónák hosszának csökkentésével (az injektálási protokollt 20/6/20-ról 

10/6/10-re módosítva, mialatt a katolit oldat pH-ja 9,8 maradt) az elválasztás időtartama 

csökkent, de ez nem járt együtt a felbontás jelentős csökkenésével (minden csúcs alapvonal 

szerint vált el) (19.C ábra). Azonos amfolitmennyiséggel (20 s-nyi), de más injektálási 

móddal (10/6/10 helyett 0/6/20) végezve a kísérletet, nem tapasztaltunk jelentős változást 

sem a felbontásban, sem a csúcsok alakjában (19.C és 19.D ábrák). Az utóbbi két 

injektálási protokollt (10/6/10 és 0/6/20) összehasonlítottuk 9,1-es pH-jú katolit 

használatával is. Ekkor a 10/6/10 injektálással kicsivel jobb felbontásokat kaptunk, ezért a 

további kísérleteinkhez ezt a protokollt alkalmaztuk. 

A katolit és az anolit oldatok pH-ját szisztematikusan változtatva megvizsgáltuk ezek 

hatásait az amfoter festékek elválasztására. A 7–9 pH tartományú amfolitokhoz 
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(Ampholine, BioLyte) 2,5; 6,0; 6,9 és 7,5 pH-értékű anolit oldatokat, valamint 11,0; 9,9; 

9,1 és 8,0 pH-értékű katolit oldatokat alkalmaztunk. A 6–8 pH tartományú Servalyt 

amfolithoz 2,5; 5,0; 5,9 és 6,5 pH-értékű anolit oldatokat, valamint 11,0; 8,9; 8,1 és 7,0 

pH-értékű katolit oldatokat készítettünk. Ezeket a pH-értékeket úgy választottuk meg, hogy 

1,0; 0,9 és 0,1 pH-értékkel megközelítsük az amfolit pH tartományát, valamint használtunk 

olyan elektrolit oldatokat is, melyek pH-értékei átfedtek az amfolit pH tartományával. A 

20., 21. és 22. ábrákon a háromféle amfolit oldattal kapott elválasztásokat hasonlíthatjuk 

össze, nyomonkövetve az öt mintakomponens elhelyezkedését az amfolitzónában. A 

könnyebb összehasonlíthatóság kedvéért az azonos amfolithoz tartozó méréseket azonos 

vándorlási időskálával ábrázoltuk és a (választott skálához képest) túl rövid ideig tartó 

elválasztásokat kinagyítottuk (szürke háttérrel jelezve) azért, hogy a csúcsok felbontása 

jobban látható legyen. 

Mindhárom amfolit oldat alkalmazásakor megfigyelhető, hogy ha a legnagyobb pH-

jú katolitot (11,0 pH) kombináljuk a bármelyik pH-jú anolittal, vagy a legkisebb pH-jú 

anolitot (2,5 pH) kombináljuk a bármelyik pH-jú katolittal, az amfolitok által kialakított 

pH gradiens viszonylag rövid idő alatt érte el a detektort és az elválasztás során minden 

nitrofenol festék az amfolitzónában maradt. 2,5-ös pH-jú anolit oldat használatakor, a 

legjobb felbontást a két közeli izoelektromos pontú anyagra (6,4 és 6,6) a 8,0-as pH-jú 

katolit oldattal (illetve 7,0-es pH Servalyt esetén) kaptunk, viszont ezekben az esetekben a 

10,4 és 7,9 pI-ú komponensek vagy nem váltak el (Ampholine pH 7–9), vagy nagyon közel 

kerültek egymáshoz. 

Összehasonlítva azokat a méréseket, ahol az anolit pH-ja nem változik (pHanolit = 6,0; 

6,9 vagy 7,5 (Servalyt esetén: 5,0; 5,9 vagy 6,5), a katolit pH-jának csökkenése növelte a 

mérések időtartamát, miközben az amfolitzóna kiszélesedett és a csúcsok közötti felbontás 

nőtt (kivéve a Servalyt méréseket, ahol a 6,6 és 6,4 pI-ú festékek nem váltak el egymástól). 

Bár a 20., 21. és 22. ábrák adataiból az tűnik ki, hogy a felbontás jelentősen javult (hiszen 

egyre nagyobb a vándorlási idők közötti különbség), azonban a nagyobb vándorlási idő 

különbségekhez a komponensek csúcsainak nagyobb alapvonalon vett szélessége párosult 

(23.B és 24. ábrák). 
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20. ábra 

A katolit és az anolit oldatok pH-jának hatása a festékek elválasztására 
2 %-os Ampholine oldat pH 7–9 alkalmazásakor 

Az ábrán a különböző pI-tal rendelkező festékek (pI: 5,3; 6,4; 6,6; 7,9 és 10,4) vándorlási 
ideje került feltüntetésre. Az amfolitzónák hossza a 200 nm-en történt detektálásból 
következtethető ki. Szürke háttérrel a viszonylag rövidebb amfolitzónák nagyítását 

illesztettük be. 
(Körülmények: anolit: 0,05 mol/dm3 hangyasav 0,1 mol/dm3 ammónium-hidroxid oldattal 

titrálva a megfelelő pH-értékig; katolit: 0,1 mol/dm3 ammónium-hidroxid oldat 0,05 
mol/dm3 hangyasavval titrálva a megfelelő pH-értékig; injektálás: 10/6/10 

(amfolit/minta/amfolit) s × 50 mbar; +16,6 kV (térerő: 204 V/cm); λ=200 és 280 nm; 81,3 
cm (72,8 cm a detektorig) × 50 µm-es kezeletlen kapilláris; a festékek koncentrációja 

mindegyik festék esetén: 0,2 mg/cm3) 
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21. ábra 
A katolit és az anolit oldatok pH-jának hatása a festékek elválasztására 

2 %-os BioLyte oldat pH 7–9 alkalmazásakor 

Az ábrán a különböző pI-tal rendelkező festékek (pI: 5,3; 6,4; 6,6; 7,9 és 10,4) vándorlási 
ideje került feltüntetésre. Az amfolitzónák hossza a 200 nm-en történt detektálásból 
következtethető ki. Szürke háttérrel a viszonylag rövidebb amfolitzónák nagyítását 

illesztettük be. 
(Körülményeket lásd a 20. ábránál.) 
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22. ábra 
A katolit és az anolit oldatok pH-jának hatása a festékek elválasztására 

2 %-os Servalyt oldat pH 6–8 alkalmazásakor 

Az ábrán a különböző pI-tal rendelkező festékek (pI: 5,3; 6,4; 6,6; 7,9 és 10,4) vándorlási 
ideje került feltüntetésre. Az amfolitzónák hossza a 200 nm-en történt detektálásból 
következtethető ki. Szürke háttérrel a viszonylag rövidebb amfolitzónák nagyítását 

illesztettük be. 
(Körülményeket lásd a 20. ábránál.) 
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23. ábra 
A festékek különböző anolit oldattal megvalósított elválasztásainak izoelektroferogramjai  

2 %-os BioLyte oldat pH 7–9 alkalmazásakor 

A 6,4 és 6,6 izoelektromos pontú festékek spektrumainak változása látható a beillesztett 
abszorpciós spektrumokon. 

A, anolit: 0,05 mol/dm3 hangyasav, pH=2,5 
B, anolit: 0,05 mol/dm3 hangyasav 0,1 mol/dm3 ammónium-hidroxid oldattal titrálva 

 pH=6,0-ig 
(Körülmények: katolit: 0,1 mol/dm3 ammónium-hidroxid oldat 0,05 mol/dm3 hangyasavval 

titrálva pH=9,1-ig; a többi körülmény azonos a 20. ábrával) 
 

A 7–9 pH tartományú amfolitok esetén (Ampholine, BioLyte), az anolit oldat pH-ját 

titrálással 2,5 pH fölé emelve azt tapasztaltuk, hogy a 6,6 és 6,4 izoelektromos pontú 

komponensek vándorlási sorrendje megváltozott (a 6,4 pI-ú anyag éri el először a 

detektort) (20. és 21. ábra). A Servalyt (6–8 pH) amfolit alkalmazásakor a 6,6 és 6,4 

izoelektromos pontú festékek csak három esetben jelentek meg 6,6/6,4 vándorlási 

sorrendben (amikor pHanolit = 2,5 és pHkatolit = 8,9; 8,1 és 7,0). A többi kísérletben vagy 

nem váltak el egymástól alapvonal szerint, vagy fordított sorrendben érték el a detektort 
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(előbb a pI=6,4 majd pI=6,6) (22. ábra). A 23. ábrán bemutatjuk az anolit oldat pH-jának 

hatását az előbb említett a két közeli izoelektromos pontú festék vándorlási sorrendjére, 

BioLyte pH 7–9 használatakor. Az anolit pH-jának növelésével (2,5-ös pH-ról 6,0-ra) 

megváltozott a 6,6 pI-ú komponens elnyelési spektruma is, amely a molekula töltöttségi 

állapotának megváltozását jelzi a pH gradiensben. Látható, hogy 2,5 pH-jú anolit 

alkalmazásakor a 6,6 pI-ú anyag spektrumában 310 és 390 nm-eknél is találunk 

maximumokat, míg pHanolit = 6,0-nál csak 390 nm-nél. A 6,4 pI-ú festék spektrumában 

nincs ilyen szembetűnő változás, csupán az elnyelési maximumok kisebb eltolódása 

figyelhető meg a nagyobb hullámhosszak felé, amikor a nagyobb pH-jú anolittal végeztük 

az elválasztást. A Servalyt (6–8 pH) amfolit alkalmazásakor megfigyelhető, hogy a 10,4 és 

7,9 pI-ú anyagok vándorlási sorrendje is megváltozott, bár ekkor a 10,4 és 6,6 pI-ú 

komponensek nem váltak el egymástól (pHanolit = 2,5 és pHkatolit = 7,0) (22. ábra). 

Néhány kísérletben a 10,4 pI-ú komponens elhagyta az amfolitok által kialakított pH 

gradienst és a katolitban vándorolva érte el a detektort (Amholine pH 7–9 esetén ha pHanolit 

= 6,0; 6,9 vagy 7,5 és pHkatolit = 9,9 vagy 9,1; Servalyt pH 6–8 esetén ha pHanolit = 5,0; 5,9 

vagy 6,5 és pHkatolit = 8,9) (20. és 22. ábra). Ezekben az esetekben az előbb említett 

festéknek pozitív töltéssel kellett rendelkeznie, hiszen ilyenkor a katolit oldat pH-ja kisebb 

volt, mint az ő saját izoelektromos pontja. A 24. ábra izoelektroferogramjain mindkét 

említett amfolit esetén bemutatjuk a 10,4 izoelektromos pontú anyag amfolitzóna 

elhagyását. 

A 25. ábrán a három különböző amfolit oldat segítségével megvalósított 

elválasztások izoelektroferogramjait hasonlítjuk össze azonos mérési körülményeket 

alkalmazva (bár a Servalyt oldat esetén a katolit oldat pH-ja 8,1 (9,1 helyett), de ez a pH-

érték is pontosan 0,1 pH egységgel közelíti meg az alkalmazott amfolit pH tartományát). 

Érdemes megfigyelni a 10,4 pI-ú festék elhelyezkedését a három amfolitzónában (egyik 

amfolit pH tartománya sem fedi le ezt az pI-ot). A 7–9 pH tartományú amfolitok közül a 

BioLyte-ban ez a komponens az amfolitzóna katolit felőli végét meg sem közelítette, míg 

az Ampholine-ban a zóna szélén helyezkedett el. A 6–8 pH tartományú amfolitban 

ugyanez a festék valamivel közelebb tartózkodott az amfolit katolit felőli végéhez, mint a 

BioLyte amfolit esetén. Azonos amfolit mennyiségeket injektálva a BioLyte oldat adta a 

legszélesebb amfolitzónát (200 nm-en történő detektálás), és itt tapasztalható az öt 

komponens legegyenetlenebb eloszlása is a pH gradiensben (a 10,4 pI-ú festék távol 

helyezkedik el a többi négy nála kisebb izoelektromos pontú anyagtól). 
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24. ábra 
A 10,4 pI-ú festék különböző körülmények között tapasztalt pH gradiens elhagyása 

A, amfolit: 2 %-os Ampholine oldat pH 7–9; anolit: pH=6,0; katolit: pH=9,1 
B, amfolit: 2 %-os Servalyt oldat pH 6–8; anolit: pH=5,0; katolit: pH=8,9 

(Körülmények: anolit: 0,05 mol/dm3 hangyasav 0,1 mol/dm3 ammónium-hidroxid oldattal 
titrálva a megfelelő pH-értékig; katolit: 0,1 mol/dm3 ammónium-hidroxid oldat 0,05 

mol/dm3 hangyasavval titrálva a megfelelő pH-értékig; injektálás: 10/6/10 
(amfolit/minta/amfolit) s × 50 mbar; +16,6 kV (térerő: 204 V/cm); λ=200 és 280 nm; 81,3 

cm (72,8 cm a detektorig) × 50 µm-es kezeletlen kapilláris; a festékek koncentrációja 
mindegyik festék esetén: 0,2 mg/cm3) 
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25. ábra 
A festékek különböző amfolit oldatokkal megvalósított elválasztásainak 

izoelektroferogramjai 

A, amfolit: 2 %-os Ampholine oldat pH 7–9; anolit: pH=2,5; katolit: pH=9,1 
B, amfolit: 2 %-os BioLyte oldat pH 7–9; anolit: pH=2,5; katolit: pH=9,1 
C, amfolit: 2 %-os Servalyt oldat pH 6–8; anolit: pH=2,5; katolit: pH=8,1 

(Körülmények: anolit: 50 mM hangyasav, pH=2,5; katolit: 100 mM ammónium-hidroxid oldat 50 
mM hangyasavval titrálva a megfelelő pH-értékig; injektálás: 10/6/10 (amfolit/minta/amfolit) s × 

50 mbar; +16,6 kV (térerő: 204 V/cm); λ=200 és 280 nm; 81,3 cm (72,8 cm a detektorig) × 50 µm-
es kezeletlen kapilláris; a festékek koncentrációja mindegyik festék esetén: 0,2 mg/cm3) 
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A 26. ábrán az elektrolit oldatok összetételének (pH-jának) áramprofilokra gyakorolt 

hatását mutatjuk be. A legsavasabb anolit (pH=2,5) és legbázikusabb katolit (pH=11,0) 

oldat alkalmazásakor egy egyenletes (a mérés során alig változó) áramerősséget mértünk, 

amely csak a mérés végén kezdett emelkedni. Ez az emelkedés jelzi, hogy az amfolitzóna 

elhagyja a kapillárist (a detektor felőli kapillárisvégen). A 26.A ábrán a katolit pH-jának 

csökkenése (változatlan anolit pH mellett) egyre jobban megemelte a mérés elején mért 

áramerősséget, majd az áramprofilok (azonos lefutást mutatva pHkatolit = 9,9; 9,1 és 8,0 

esetén) hirtelen csökkenés után ismét alig változtak. Ha a katolit pH-ját nem változtatjuk, 

ugyanakkor az anolit oldat pH-ját növeljük, az áramgörbék lefutása egyre meredekebben 

fog emelkedni, majd végül stagnálni (26.B ábra). A 6,0 pH-jú anolit használatakor a katolit 

pH-jának csökkenése szintén egyre inkább megemelte a mérés elején mért áramerősséget, 

de a pHanolit = 2,5 esetén tapasztaltakkal ellentétben (26.A ábra) a mérés előrehaladtával az 

áramgörbék lefutása emelkedett, majd stagnált (26.C ábra). Az emelkedés meredeksége a 

katolit pH-jának csökkenésével csökkent. Ha az anolit pH-ja 6,9 vagy 7,5 és katolit pH-ját 

csökkentettük (11,0 pH-ról pHkatolit = 9,9; 9,1 és 8,0-ra), a 26.C ábrához hasonló emelkedő 

lefutású áramprofilokat kaptunk. A BioLyte pH 7–9 és Servalyt pH 6–8 amfolit oldatokkal 

végzett kísérletekben kapott áramgörbék alakja (emelkedő, vagy ereszkedő) megegyezett a 

26. ábrán bemutatott, Ampholine pH 7–9 alkalmazásakor kapott áramprofilokkal, ha a 

katolit, illetve az anolit oldatok pH-jának áramerősségre gyakorolt hatását akartuk 

nyomonkövetni. 

Ezekben a méréssorozatokban (20., 21. és 22. ábrák) is megvizsgáltuk a módszer 

ismételhetőségét, amelyet az alkalmazott elektrolit oldatok összetétele (pH-ja) befolyásolt. 

A rövid elválasztási időket szolgáltató rendszerekben (ahol az elválasztás időtartama a 20 

percet nem haladta meg) a vándorlási idők szórása kisebb volt, mint 0,6% RSD (pl. pHanolit 

= 2,5 és pHkatolit = 11,0). A hosszú ideig tartó fókuszálásoknál ez az érték 0,7 és 2,0% RSD 

közé esett. A csúcsterületek szórása 4% alatt volt. 
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26. ábra 

A katolit és az anolit oldatok pH-jának hatása az áramprofilokra 
2 %-os Ampholine oldat pH 7–9 alkalmazásakor 

Az ábrán a változó anolit, illetve katolit oldatok pH-ja került feltüntetésre. 
 

A, anolit: pH=2,5; katolit: pH=11,0; 9,9; 9,1 és 8,0 
B, anolit: pH=2,5; 6,0; 6,9 és 7,5; katolit: pH=11,0 
C, anolit: pH=6,0; katolit: pH=11,0; 9,9; 9,1 és 8,0 
 

(A többi körülmény megegyezik a 20. ábrával.) 
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6.5 A fehérjék CIEF-MS elválasztása 

6.5.1 AMPS kapilláris bevonat 

A fehérjék kapilláris izoelektromos fókuszálása megkívánja a kezelt (belső 

bevonattal rendelkező) kapillárisok használatát, ahol a kialakított bevonat pH stabil és 

csökkenti a mintarészecskék fali adszorpciójának esélyét. 

A lineáris poliakrilamid bevonathoz a teljes monomerkoncentráció (5% (m/v)) egy 

részét különböző százalékokban (1–10% (m/m)) negatívan töltött monomerrel (AMPS: 2-

akrilamido-2-metil-1-propánszulfonsav) helyettesítettük. Az AMPS koncentráció 

növelésével nőtt a kapillárisokban létrejövő EOF sebessége (az EOF jelzésére acetont 

használtunk) (27. ábra). Azonban az elkészített bevonatos kapillárisokban kialakuló EOF 

tíz CIEF mérés után jelentősen nőtt (28. ábra). Ezért ezt a negatív bevonatot nem találtuk 

megfelelőnek a CIEF méréseinkhez, ahol stabil EOF jelenlétére lett volna szükség a minta 

(és a pH gradiens) mobilizálásához. 
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27. ábra 
Az AMPS koncentrációjának hatása az EOF mobilitására 

A kapillárisok 5% (m/v) lineáris poliakrilamiddal kezeltek, amelyekben az akrilamidot 
negatívan töltött monomerrel (AMPS: 2-akrilamido-2-metil-1-propánszulfonsav) 

helyettesítettük különböző százalékokban (1–10% (m/m)). 
A hibasávok a mobilitás értékek szórását mutatják. 

(Körülmények: puffer: 0,05 mol/dm3 Tris-HCl, pH=8,0; mintainjektálás: 2 s × 50 mbar 
aceton; +15 kV; λ=260 nm; a kapillárisok hossza eltérő volt) 
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28. ábra 
A CIEF mérések számának hatása az EOF mobilitására 

A kapilláris 5% (m/v) lineáris poliakrilamiddal kezelt, amelyben az akrilamidot 1%-ban 
(m/m) negatívan töltött monomerrel (AMPS: 2-akrilamido-2-metil-1-propánszulfonsav) 

helyettesítettük. 
A hibasávok a mobilitás értékek szórását mutatják. 

(Körülmények: puffer: 0,05 mol/dm3 Tris-HCl, pH=8; minta injektálás: 2 s × 50 mbar 
aceton +15 kV; λ=260 nm; 34 cm (25,5 cm a detektorig) × 50 µm-es kapilláris) 

 
 

6.5.2 PVA kapilláris alkalmazása 

Egy másik lehetőség a fehérjék fali adszorpciójának kiküszöbölésére a töltéssel nem 

rendelkező kapilláris bevonatok használata. Ezek közül a kapillárisok közül mi a 

kereskedelmi forgalomban kapható PVA (polivinil-alkohol) kapillárist választottuk 

méréseinkhez. Mivel ebben a kapillárisban nem alakul ki EOF, ezért a fókuszálás utáni 

mobilizációt 50 mbar nyomással valósítottuk meg (feszültség alkalmazása mellett). 
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3. táblázat 

A fehérjék izoelektromos pontjai és dekonvolúcióval kapott átlagos m/z értékei 
 

Név  pI 

 

Átlagos m/z 

[M+H]+
 

Lizozim 11,1 14307±2 

Citokróm C 10,2 12366±2 

Mioglobin 6,3 16960±2 

β-Laktoglobulin A 5,3 18364±2 

 

 

A kapcsolt CIEF-ESI-MS rendszerünkben négy fehérjét (3. táblázat) (lizozim 

(pI=11,1), citokróm C (pI=10,2), mioglobin (pI=6,3), β-laktoglobulin A (pI=5,3)) 

választottunk el egy olyan kezelt kapillárisban, ahol a mintakeverék először egy UV 

detektor ablakon haladt keresztül (20,5 cm-nél), majd a kapilláris végénél (124 cm) 

elhelyezkedő MS detektorba jutott. Méréseinkhez a korábbiakhoz képest kisebb 

koncentrációjú (1%-os) amfolit oldatokat használtunk, a minta hatékonyabb ESI 

ionizációjának eléréséhez. Az Ampholine pH 7–9 amfolit alkalmazásakor az anolit és a 

katolit oldatok pH-ját úgy választottuk meg (lásd 20. ábra eredményei), hogy egy 

viszonylag szélesebb pH gradiens alakulhasson ki a kapillárisban. A 29.A ábrán látható, 

hogy már az UV detektor elérésekor megtörténik a mioglobin és a β-laktoglobulin A 

elválasztása. Bár az MS detektorban nem válik el alapvonal szerint a lizozim és a citokróm 

C (29.B ábra), a kérdéses fehérjék az extrahált ion elektroferogramjaik (EIE) segítségével 

mégis beazonosíthatók. 

Egy másik szűk pH tartományú amfolit (Ampholine pH 4–6) alkalmazásakor 

összehasonlítottuk az injektálási körülmények (40/15/40 vagy 0/15/40 injektálási 

protokoll) hatását az fehérjekeverék elválasztására (30. ábra). Azt tapasztaltuk, hogy 

egyetlen amfolitzóna használatával is megvalósítható a mintakomponensek elválasztása. 

Míg a β-laktoglobulin A (pI=5,3) és a mioglobin (pI=6,3) a pH gradiensben helyezkedik el, 

addig a két nagyobb izoelektromos ponttal rendelkező fehérje (a lizozim és a citokróm C) 

az amfolitzóna katolit felé eső határánál foglal helyet. 
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29. ábra 

A fehérjék UV (A) és MS (B) detektálással megvalósított elválasztásainak 
izoelektroferogramjai 1 %-os Ampholine oldat pH 7–9 alkalmazásakor 

(Körülmények: anolit: 0,05 mol/dm3 hangyasav 0,1 mol/dm3 ammónium-hidroxid oldattal 
titrálva pH=6,0-ig; katolit: 0,1 mol/dm3 ammónium-hidroxid oldat 0,05 mol/dm3 

hangyasavval titrálva pH=9,1-ig; injektálás: 40/15/40 (amfolit/minta/amfolit) s × 50 mbar; 
+25 kV (térerő: 202 V/cm); mobilizálás: 2 perc fókuszálás után 50 mbarral a feszültség 

alkalmazása mellett; az UV detektálásnál λ=200 és 280 nm; 124 cm (20,5 cm az UV 
detektorig) × 50 µm-es kezelt PVA kapilláris; a fehérjék koncentrációja: Liz: 3 mg/cm3, Cit 

C: 2 mg/cm3, Mio: 0,5 mg/cm3, β-LGA: 1 mg/cm3. 
Az extrahált ion (EI) elektroferogramokhoz kiválasztott tömegek (m/z ± 0,5 Da): 
Lizozim: 1431,2 m/z + 1590,0 m/z + 1790,1 m/z + 2044,4 m/z; 
Citokróm C: 825,5 m/z + 884,4 m/z + 952,1 m/z + 1546,2 m/z+ 1767,1 m/z; 
Mioglobin: 848,9 m/z + 893,4 m/z + 943,2 m/z + 998,4 m/z + 1060,9 m/z + 1212,3 
m/z; 
β-Laktoglobulin A: 1148,5 m/z + 1225,3 m/z + 1312,4 m/z + 1413,6 m/z + 1531,1 
m/z + 1837,3 m/z. 

A teljes (totális) ion (TI) intenzitást szaggatott vonal jelzi. Az MS módszerhez tartozó 
egyéb paramétereket az 5.3 fejezetben tüntettük fel.) 
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30. ábra 

A fehérjék UV (A és B) és MS (C és D) detektálással megvalósított elválasztásainak 
izoelektroferogramjai 1 %-os Ampholine oldat pH 4–6 alkalmazásakor 

(A és C) injektálási paraméterek: 40/15/40 (amfolit/minta/amfolit) s × 50 mbar 
(B és D) injektálási paraméterek: 0/15/40 (amfolit/minta/amfolit) s × 50 mbar 

(Körülmények: anolit: 0,05 mol/dm3 hangyasav 0,1 mol/dm3 ammónium-hidroxid oldattal 
titrálva pH=3,1-ig; katolit: 0,1 mol/dm3 ammónium-hidroxid oldat 0,05 mol/dm3 
hangyasavval titrálva pH=7,0-ig; +25 kV (térerő: 202 V/cm); mobilizálás: 2 perc 

fókuszálás után 50 mbarral a feszültség alkalmazása mellett; 
a többi körülmény azonos a 29. ábrával) 

 
 

A 31. ábrán a fehérjékre kapott jellegzetes tömegspektrumokat mutatjuk be. A 

citokróm C spektrumában látható 1590 és 1790 m/z-nél megjelenő csúcsok a lizozimhoz 

tartoznak (hiszen a 30.C ábrán a 24,1 percnél a két fehérjét nem sikerült egymástól teljesen 

elválasztani). A citokróm C, mioglobin és β-laktoglobulin A tömegspektrumaiban a 400–

600 m/z értékek körül megjelenő csúcsok az amfolitkomponensektől származnak. A 

többszörösen töltött ionokat az MS szoftver dekonvolúciós részének segítségével 

azonosítottuk. 
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31. ábra 
A fehérjék CIEF-MS mérések során kapott jellegzetes tömegspektrumai 

(A körülmények azonosak a 30.C ábrával). 
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Ha MS detektálás esetén (124 cm-re az injektálási helytől) összehasonlítjuk a két 

perc fókuszálással kapott elválasztást (30.D ábra) a tíz perc fókuszálást alkalmazó méréssel 

(32.A ábra), azt állapíthatjuk meg, hogy a fókuszálás idejének növelése nem eredményezett 

jobb felbontást a csúcsok között, csupán az elválasztás időtartama növekedett meg az 

Ampholine pH 4–6 alkalmazása esetén. Ugyanakkor UV detektálásnál (20,5 cm-re az 

injektálási helytől) a lizozimra és a citokróm C-re kapott összetett csúcsban a fókuszálás 

idejének növelése a két fehérje jobb elkülönülését eredményezte. Ugyanis 10 perc 

fókuszálás esetén a lizozim UV spektruma az összetett csúcs elején felismerhetővé válik, 

míg 2 perc fókuszálásnál ez nem tapasztalható. 

Két azonos pH tartományú – de eltérő gyártójú – amfolit 0/15/40 injektálási 

protokollal végzett CIEF-MS elválasztásait is összehasonlítottuk (32. ábra). Azt figyeltük 

meg, hogy a BioLyte amfolit esetén bár rosszabb a csúcsok felbontása, az MS detektorban 

kapott jelintenzitás minden fehérje esetén nagyobb. 

 

 

 

 

Munkánk elsődleges célja a kapilláris izoelektromos fókuszálás szekvenciális 

injektálási protokollal megvalósított módszerének fejlesztése volt, a rendszer hatékony 

tömegspektrometriával való összekapcsolása érdekében. Ezért nem végeztük el az egyes 

amfolit oldatokkal kialakított elválasztások megfelelő optimálását, azaz a többi elválasztási 

hatékonyságot befolyásoló kísérleti körülmény (térerő, kapillárishossz) szisztematikus 

változtatását. 
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32. ábra 
A fehérjék különböző amfolit oldatokkal megvalósított elválasztásainak 

izoelektroferogramjai 

A, amfolit: 1 %-os Ampholine oldat pH 4–6 
B, amfolit: 1 %-os BioLyte oldat pH 4–6 

(Körülmények: anolit: 0,05 mol/dm3 hangyasav 0,1 mol/dm3 ammónium-hidroxid oldattal 
titrálva pH=3,1-ig; katolit: 0,1 mol/dm3 ammónium-hidroxid oldat 0,05 mol/dm3 

hangyasavval titrálva pH=7,0-ig; injektálás: 0/15/40 (amfolit/minta/amfolit) s × 50 mbar; 
+25 kV (térerő: 202 V/cm); mobilizálás: 10 perc fókuszálás után 50 mbarral a feszültség 

alkalmazása mellett; az UV detektálásnál λ=200 és 280 nm; 124 cm (20,5 cm az UV 
detektorig) × 50 µm-es kezelt PVA kapilláris; a fehérjék koncentrációja: Liz: 3 mg/cm3, Cit 

C: 2 mg/cm3, Mio: 0,5 mg/cm3, β-LGA: 1 mg/cm3. 
Az extrahált ion (EI) elektroferogramokhoz kiválasztott tömegek (m/z ± 0,5 Da): 
Lizozim: 1431,2 m/z + 1590,0 m/z + 1790,1 m/z + 2044,4 m/z; 
Citokróm C: 825,5 m/z + 884,4 m/z + 952,1 m/z + 1546,2 m/z+ 1767,1 m/z; 
Mioglobin: 848,9 m/z + 893,4 m/z + 943,2 m/z + 998,4 m/z + 1060,9 m/z + 1212,3 
m/z; 
β-Laktoglobulin A: 1148,5 m/z + 1225,3 m/z + 1312,4 m/z + 1413,6 m/z + 1531,1 
m/z + 1837,3 m/z. 

A teljes (totális) ion (TI) intenzitást szaggatott vonal jelzi. Az MS módszerhez tartozó 
egyéb paramétereket az 5.3 fejezetben tüntettük fel.) 
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7 Eredmények megvitatása 

A kapilláris izoelektromos fókuszálás korábban kidolgozott szekvenciális injektálási 

protokollal megvalósított módszerét [34] azzal a céllal módosítottuk, hogy a rendszert 

tömegspektrométerhez kapcsolhassuk. A nem illékony anolit és katolit oldatokat illékony 

hangyasavra és ammónium-hidroxidra cseréltük, illetve elhagytuk a korábban EOF 

kontrolláláshoz használt metilcellulózt is. Kísérleteinkből az derült ki, hogy az anolit és 

katolit oldatok koncentrációja és pH-ja is befolyásolja a kialakuló pH gradiens 

tulajdonságait és ezáltal az elválasztások hatékonyságát. 

A szekvenciális injektálási protokoll legfőbb előnye az, hogy alkalmazásával olyan 

pH tartományú amfolit oldatok is használhatók az elválasztások során, amelyek nem fedik 

le a mintakomponensek izoelektromos pontjait (6. és 7. ábra) [34]. Ez a fajta injektálási 

mód lehetőséget ad arra is, hogy eltérő minőségű (pH tartományú) amfolit oldat kerüljön a 

mintazóna elé és mögé (6.F ábra). A korábbi elmélet [34] szerint azoknak a 

komponenseknek, amelyek izoelektromos pontja kívül esett az alkalmazott amfolit pH 

tartományán, a fókuszálás során elhagyhatják az amfolitok által kialakított pH gradienst. 

Mivel az előbb említett komponensek eltérő sebességgel vándorolva (az anyagok 

különböző töltés/méret aránya miatt) hagyják el a pH gradienst, ezért a komponensek 

elválasztása megvalósulhat. 

 

7.1 Az amfolitzónák minőségének, hosszának és számának hatása a 

fókuszálásra 

Az amfolitzóna minőségének (pH tartományának) hatása 

A többféle pH tartományú és gyártójú amfolittal megvalósított elválasztások során a 

kétféle hullámhosszon (200 és 280 nm-en) történő detektálás lehetőséget adott arra, hogy 

nyomon követhessük a mintakomponensek és az amfolitzóna pontos elhelyezkedését. A 

legnagyobb pI-ú festék (pI=10,4) bármelyik használt amfolit esetén, az amfolitzóna katód 

felőli végén (vagy ahhoz nagyon közel) jelent meg a detektorablakban. Ez azzal 

magyarázható, hogy egy kivételtől eltekintve (Servalyt pH 2–11), egyik amfolit pH 

tartománya sem fedte le a kérdéses anyag izoelektromos pontját. A többi, kisebb pI-ú 

komponens mindig az amfolitzónában helyezkedett el, eltéréseket az egyes anyagok 

csúcsalakjában és a csúcsok egymáshoz viszonyított helyzetében tapasztaltunk. A 
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megfigyelt különbségekért az amfolit oldatok pH tartománya és (azonos pH tartomány 

esetén) minősége (gyártási folyamatok) felelős. A széles pH tartományú amfolitok 

alkalmazásakor a 10-nél kisebb (de 3,5-nél nagyobb) pI-ú komponensek az amfolitzóna 

középső részén helyezkedtek el (6.A és 12.A ábra). A 4–6 pH tartományú amfolitok 

használatakor ugyanezek a komponensek szinte „sorban álltak” az amfolitzóna katód felőli 

oldalán, miközben az 5,3 pI-ú anyag nagyjából az amfolitzóna közepén jelent meg (6., 

13.A és 13.B ábra). A 7–9 (vagy 6–8) pH tartományú amfolitok alkalmazása esetén a 7,9 

pI-ú komponenshez tartozó csúcs viszonylag szélesebb volt, miközben a nála kisebb pI-ú 

anyagok az amfolitzóna anód felőli végéhez közeledtek (6. és 14. ábra). A legkisebb pI-ú 

molekulák (pI=2,7; 3,0 és 3,5) fókuszálásakor úgy tűnhet, hogy ezek a mintakomponensek 

elhagyták az amfolitok által kialakított pH gradienst, de a kinagyított ábrarészleteken 

láthatunk 200 nm-en elnyelő amfolitkomponenseket is, az előbb említett 2,7; 3,0 és 3,5 pI-

ú festékek körül (7. ábra). Ezekben a kísérletekben a 2,7 pI-ú festék elérte az amfolitzóna 

anód felőli végét. 

A tapasztalatokat összegezve elmondható, hogy bár az amfolit pH tartományán kívül 

eső izoelektromos ponttal rendelkező komponensek közeledtek az amfolitzóna széleihez, 

de nem hagyták el a pH gradienst. Mivel kezeletlen kapillárisban (EOF jelenlétében) az 

amfoter molekulák fókuszálása és detektor felé történő mozgatása egy időben zajlik, 

lehetséges, hogy a detektálás idejében a komponensek még nem érték el az izoelektromos 

pontjuknak megfelelő pH-értéket, ezért egy köztes állapotot detektáltunk. Az anolit és 

katolit oldatok pH-ja is szerepet játszik abban, hogy az amfolitzóna széléhez elért 

komponens el tudja-e hagyni a pH gradienst. Azaz olyan töltésű ionná válik-e a 

katolitban/anolitban, amely elősegíti az amfolitzóna elhagyását (pl. a katolit oldatban jutó, 

ott negatív töltésűvé váló részecske az anód irányába vándorolva visszatér az 

amfolitzónába). 

 

Egy amfolitzóna alkalmazása az injektálás során 

A 6,4 és 6,6 izoelektromos pontú festékeket kivéve, hatékony elválasztásokat 

tapasztaltunk azokban a kísérletekben is, ahol az injektálási protokoll során csak egyetlen 

amfolitzónát alkalmaztunk a mintazóna előtt vagy mögött. Egy széles pH tartományú 

amfolit használata esetén az amfolitzóna mögé injektált minta komponensei (40/6/0) az 

anolit oldattal érintkezve (pI-juknál kisebb pH-n) kationként kezdenek el vándorolni a 

katód felé, azaz bejutnak az amfolitzónába. Ott addig vándorolnak, amíg el nem érik az 

izoelektromos pontjuknak megfelelő pH-értéket, azaz izoelektromos pontjuk alapján 
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megtörténik az elválasztás. Fordított esetben (0/6/40) a katolit oldattal érintkező 

mintakomponensek (pI-juknál nagyobb pH-n) anionként az anód, vagyis az amfolitzóna 

felé mozogva addig haladnak a folyamatosan kialakuló pH gradiensben, amíg nettó 

töltésük nullává nem válik (12.B ábra). 

Szűk pH tartományú amfolit oldatok alkalmazásakor, a mintakomponensek 

elválasztásának elméleti megfontolásai problémát vetnek fel egyetlen amfolitzóna 

injektálása esetén. A mintakomponensek amfolitzónába történő bejutása (anionként, vagy 

kationként) a széles pH tartományú amfolitoknál leírtakhoz hasonlóan értelmezhető. De a 

4–6 pH tartományú amfolitzónába „bejutó” anionok (0/6/40 injektálás esetén) a pH 

gradiensben kationokká válva azonnal elhagynák az amfolit zónáját, ha a komponensek pI-

ja nagyobb, mint 6. Vagyis az amfolit pH tartományánál kívül eső, annál nagyobb pI-ú 

komponensek (pI=6,4; 6,6; 7,9 és 10,4) között elméletben nem történhetne elválasztás és 

csak az 5,3 pI-ú festék helyezkedhetne el a pH gradiensben. Mégis látunk elválasztást 

(egyfajta „sorban állást” az amfolitzóna katolit felé eső határánál), amely csak azzal 

magyarázható, hogy a 4–6 pH tartományú amfolit olyan amfolitkomponenseket is 

tartalmaz (feltehetően nagyon kicsi mennyiségben), amelyek pI-ja kívül esik a gyártó által 

jelzett pH tartományon és ezek a komponensek felelősek az elválasztásért (13. ábra). 

Ugyanezzel a jelölt pH tartományon kívüli pI-ú amfolitkomponensek csekély jelenlétével 

magyarázható a 7–9 pH tartományú amfolit esetén tapasztalt elválasztás (az 5,3; 6,4 és 6,6 

pI-ú festékek között) akkor, amikor az injektálás során az amfolit a mintazóna előtt 

helyezkedett el (40/6/0) (11.A ábra). A 7–9 pH tartományú amfolit használatakor a minta 

amfolitzóna elé történő injektálása (0/6/40), az amfolitzónába „bejutó” anionokat továbbra 

is anionként vándoroltatja át a zónán, ha a mintakomponensek pI-ja kisebb, mint 7 (azaz 

pI=5,3, 6,4 és 6,6). Ez a vándorlás a pH gradiens anolit felé eső határáig tart, ugyanis az 

anolit oldat pH-ján (pH=2,5) a kérdéses komponensek kationná válva visszatérnének az 

amfolitzónába. Kísérleteink során valószínű, hogy egy köztes állapotot detektáltunk, ahol a 

7,9 pI-ú festék nagyjából a pH gradiens közepén helyezkedett el, és az előbb említett 5,3; 

6,4 és 6,6 pI-ú komponensek az amfolitzóna anolit felé eső határa felé mozogtak, de még 

nem érték el azt (11.B és 14.B ábra). 

A 7–9 pH tartományú amfolit alkalmazásakor hatékonyabb elválasztást (rövidebb 

mérési idő, keskenyebb csúcsalak) kaptunk a 40/6/0 és 0/6/40 injektálási protokollok 

esetén, mint amikor két amfolitzóna közé injektáltuk a mintakomponenseket (10. és 11. 

ábra). Más kísérleti körülményeket (nagyobb térerőt és hosszabb kapillárist) használva a 

0/6/40 injektálási mód a 6,4 és 6,6 pI-ú komponensekre már nem adott alapvonal szerinti 
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felbontást (14. ábra). Ha csak az amfolit oldat pH tartományát módosítottuk, a többi 

kísérleti körülményt nem, akkor is megváltozott a csúcsok közötti felbontás (13. és 14. 

ábra). Ebből is látható, hogy az amfolit pH tartománya jelentősen befolyásolja a CIEF 

elválasztás hatékonyságát. Összességében elmondható, hogy mindegyik amfolit oldattal 

megvalósítottunk valamiféle elválasztást a mintaként használt különböző pI-ú molekulák 

között még azokban az esetekben is, ahol az amfolit szűk pH tartománya nem fedte le a 

mintakomponensek izoelektromos pontját. 

 

MS detektálás 

A 40/6/40 és 0/6/40 injektálási protokollok összehasonlításakor, az MS és UV 

detektálással kapott izoelektroferogramok megfelelő összevethetőségéhez mindkét 

detektort azonos távolságra (69 cm-re) helyeztük az injektálási ponttól és azonos térerőt 

alkalmaztunk. A CE és MS készülékek összekapcsolása és az ESI ionforrás geometriája 

szükségessé tette egy minimum 69 cm hosszú kapilláris használatát. Az UV detektálás 

esetén ugyanekkora effektív kapillárishosszt (a kapillárisnak a detektálás helyéig terjedő 

szakasza) egy 77,5 cm hosszú kapillárissal érünk el. A kapillárishosszak ilyen jellegű 

különbsége (8,5 cm) befolyásolhatta az azonos nyomással, azonos ideig történő 

injektálások eredő injektálási zónahosszait. Mi azonban elhanyagoltuk a háttérnyomás 

különbségéből származó eltéréseket, és nem korrigáltuk az injektálási protokollok idejét 

azért, hogy azonos injektálási zónahosszakat érjünk el az UV detektálás esetén is. A CIEF-

MS kísérletek során rövidebb volt az elválasztások időtartama mind a három amfolit oldat 

használatakor az UV detektáláshoz képest (12–14. ábrák). Ezt a jelenséget a kiegészítő 

folyadék és a porlasztó gáz áramlása okozhatta, amelyek egyfajta szívó hatást 

eredményezve gyorsíthatták a kapillárisban lévő folyadék áramlását az MS detektor felé. A 

csúcsok zónaszélesedése az MS izoelektroferogramokon a kiegészítő folyadék tekintélyes 

mintazóna-hígító hatásával magyarázható. Ez a csúcsszélesedés okozhatta az MS 

detektálással kapott rosszabb felbontásokat is (12. ábra). A kiegészítő folyadék és a 

porlasztó gáz indukálta hátrányok ellenére, a mintakomponensek detektálása és azonosítása 

könnyen megvalósítható a festékek MS spektrumai, vagyis a különböző izoelektromos 

ponttal rendelkező molekulák extrahált ion elektroferogramjai (EIE) segítségével. 

Az ugyanarra a komponensre vonatkozó csúcsterületek elég nagy eltéréseket 

mutattak, az eltérő kísérleti körülmények között végrehajtott MS elválasztások során. Ez a 

jelenség azzal magyarázható, hogy a MS-ben kapott csúcsterületek nagyban függnek a 

molekulák ionizációjától. Ezt több paraméter befolyásolja: például a molekula szerkezete 
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és izoelektromos pontja, az amfolitkomponensek jelenléte, az amfolitok által kialakított 

környezet pH-ja, stb. Ezért a megfelelő mennyiségi kiértékelés csak azonos kísérleti 

körülményekkel végrehajtott MS mérésekben lehetséges. 

Egy pozícióban történő detektálás alkalmazásakor, a pH gradiens kialakulása 

(fókuszálási lépés) során nem tudjuk nyomonkövetni az egyes amfolitkomponensek 

vándorlását. A CIEF-MS kísérletekben viszont a kapillárisvégen történő MS detektálás 

mellett lehetőség nyílt egy UV detektor használatára is (12 cm-re az injektálási helytől). 

Azokban a kísérletekben, amikor két amfolitzóna közé injektáltuk a mintát, az UV 

detektorban megfigyelhető volt egy „rés” (200 nm-en) a pH gradiensben (a mintazóna 

helyén), amely hosszabb vándorlási úthossz után (pl. 40,5 cm-nél lévő UV detektor 

használatakor) már eltűnt. Mivel a fókuszált zónák kialakulása (azaz a mintakomponensek 

fókuszálása, valamint az amfolitkomponensek fókuszálása során a pH gradiens 

kialakulása) bizonyos időt vesz igénybe, azért fontos a megfelelő kísérleti körülmények (az 

alkalmazott térerő, a kapilláris hossza a detektorig) megválasztása. Ezek ugyanis 

meghatározzák, hogy lesz-e elég idő a fókuszálás befejezéséig, vagy csak egy köztes 

állapotot detektálunk. 

A CIEF-MS kísérletekben az MS detektálás hatékonyságát a vizsgált komponensek 

kémiai környezete jelentősen befolyásolja. A már hagyományosnak nevezhető CIEF 

mérések során (ahol a minta és az amfolit keverékét injektálják a kezelt, vagy kezeletlen 

(EOF jelenléte) kapillárisba) a pH gradiens kialakulása egyértelmű (jól definiált) folyamat. 

Ezzel szemben az EOF jelenlétében végbemenő fókuszálás az általunk használt 

szekvenciális injektálási protokollal megvalósítva, egy sokkal összetettebb pH gradiens 

kialakulást feltételez. Az amfolit- és mintakomponensek az EOF jelenlétében vándorolnak, 

de a vándorlási sebességük folyamatosan változik, míg végül elérik „végső pozíciójukat” a 

detektor felé mozgó pH gradiensben, vagy azon kívül. Azok a mintakomponensek, 

amelyek pI-ja kívül esik az alkalmazott amfolit oldat pH tartományán, a „végső 

pozíciójukban” (akár a pH gradiensben, akár azon kívül helyezkednek el) valószínűleg 

töltött állapotban maradnak. Vagyis, ha az előbb említett molekulák „sorban állnak” az 

amfolitzóna katolit vagy anolit felé eső határánál, akkor ebben a kémiai környezetben 

ionos állapotban lesznek jelen, amely elősegíti ezen anyagok eredményesebb MS 

ionizációját és detektálását. Az amfolitzóna határainál kisebb lehet az amfolitkomponensek 

koncentrációja is, amely szintén hatékonyabb MS detektálást tesz lehetővé a 

mintakomponensek számára, mivel csökken az amfolitkomponensek által okozott zavaró 

hatás (amikor a minta ionizációját elnyomja az amfolitkomponensek ionizációja). 
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A módszer ismételhetőségének vizsgálatakor azt tapasztaltuk, hogy a mérési 

körülmények (amfolit pH tartománya, injektálási protokoll, detektálási mód) befolyásolták 

az eredményeket. A mérések ismételhetősége természetesen függ az alkalmazott CE 

készülék injektálási precizitásától, hőmérséklet- és feszültségszabályozásától, illetve a 

mérések során bekövetkező fali adszorpciótól is. Az utóbbi elkerülésére a mérések között 

több lépésben mostuk a kapillárist. 

 

A többféle amfolit oldattal (és injektálási protokollal) megvalósított kísérletekből az 

a következtetés vonható le, hogy kapilláris izoelektromos fókuszálás szekvenciális 

injektálási protokollal kombinálva hatékonyan összekapcsolható MS detektálással [92]. A 

kezeletlen szilika kapillárisban kialakított CIEF-MS módszerek gyorsak (10 percen belüli 

elválasztások). Az egyetlen amfolitzóna alkalmazásával (a mintazóna előtt, vagy mögött) 

megvalósított sikeres elválasztások egy új lehetőséget nyitnak a szekvenciális injektálási 

protokollok kialakításában [92]. Mivel az utóbbi rendszerekben a fókuszálás 

megvalósulása egy összetett folyamat eredménye, ezért annak megértése az izoelektromos 

fókuszálás részletes szimulációját teszi szükségessé. 

 

7.2 A különböző injektálási protokollok szimulációja 

A szimulációs kísérletek során a mintainjektálás módjának elválasztásra gyakorolt 

hatását tanulmányoztuk kezeletlen kapillárisban egy széles pH-jú (3–11 pH) amfolit 

oldatot használva. A kapillárisban kialakuló elektroozmotikus áramlás a katód irányába 

mozdította el a kialakuló pH gradienst (a mintakomponensekkel együtt). A 

hagyományosan használt mintainjektálás (a minta és az amfolit homogén keverékének 

használata) mellett hatféle injektálási módot hasonlítottunk össze. A minta 

elhelyezkedhetett az amfolitzóna elején, végén és az amfolitzóna belsejében is, valamint a 

zóna előtt, mögött és két amfolitzóna között is (az utóbbi három esetben a mintazóna nem 

tartalmazott amfolitot). 

Ha az előbb említett hatféle módon juttattuk be a mintát a kapillárisba, akkor a minta 

elválasztása és fókuszálása kationos, vagy anionos vándorlásként, vagy ezek keverékeként 

értelmezhető, amikor a minta az amfolitzóna anód, vagy katód felőli végén, vagy valahol a 

zónában helyezkedett el. Az elválasztások szinte zónaelektroforézis-szerűen történtek, 

azzal az eltéréssel, hogy az elválasztás közege itt folyamatosan változott az időben (a pH 

gradiens fokozatos kialakulása miatt). A molekulák ilyen módon bekövetkező elválasztása 



 73 

teljesen eltért az eddig tapasztalt, a fókuszálás elején úgynevezett „kettős-csúcsokat” 

eredményező elválasztástól (amely akkor alakul ki, ha a mintát és az amfolitot injektálás 

előtt egyenletesen keverik össze [88]). Mind a hatféle esetben a mintakomponensek 

gyorsabban elváltak egymástól, mint az amfolitkomponensek. Majd a kezdeti elkülönülés 

után a komponensek addig vándoroltak a pH gradiensben, amíg el nem érték azt a helyet, 

ahol a nettó töltésük nullává vált (pI-nak megfelelő pH-érték). A szimulációkban megjelent 

a már korábban is tapasztalt izotachoforetikus jelenség [76, 78, 82, 88], amikor az 

amfolitzóna széleinél elhelyezkedő sav és lúg (anolit és katolit) megbontja a pH gradiens 

stabilitását a gradiens szélén. Összefoglalásul elmondhatjuk, hogy az amfolitzónában a 

minta kezdeti pozíciója határozza meg, hogy a mintakomponensek anionként, vagy 

kationként kezdenek-e vándorolni, hiszen ezt a környezetük pH-ja és saját pI-juk 

együttesen szabja meg. 

A szimulációs kísérletekből az is kiderült, hogy abban az esetben, amikor a mintát 

két amfolitzóna közé injektáljuk (és a minta nem tartalmazott amfolitot) a fókuszálás során 

a gradiens egyéb részeihez képest egy kisebb amfolit koncentrációjú rés alakul ki a minta 

eredeti helyén. Ennek a résnek a tulajdonságai mintamátrix függőek voltak és itt a pH 

gradiens meredeksége laposabbá vált. A százegy amfolitkomponenst használó 

szimulációkban észlelt rés csupán négy amfolitkomponenst tartalmazott. Ez a valóságban 

természetesen sokkal több amfolitot jelent, mégis ez a fajta mintainjektálási mód egy 

elektromos vezetőképesség „gap”-et (rést/völgyet/foghíjat) (egy túlmelegedett részt) 

eredményez a kapillárisban, amelynek romboló hatásai lehetnek a fókuszálásra. Az 

alkalmazott többi injektálási mód közül egyik sem adott ehhez hasonló eredményeket 

(„gap”-et). 

A szimulációkat valóságos elektroozmotikus áramlás értékekkel számolva is 

elvégeztük [37] és az előbb ismertetett tapasztalatokkal egyező eredményeket kaptunk. A 

szimulációk eredményei azt mutatták, hogy kapilláris izoelektromos fókuszáláshoz a minta 

rövid zónában való injektálása előnyös lehet kezeletlen kapillárisban (amikor az 

elektroozmotikus áramlás végzi a komponensek mobilizációját). A leggyorsabb 

elválasztást akkor kaptuk, amikor az előbb említett rövid mintazónát az amfolitzóna 

elejére, vagy az amfolit elé (az amfolitzóna anód felőli végére) helyeztük az injektálási 

protokoll során [37]. A szimulációval kapott eredmények az amfolitkomponensek pI-

értékeinek egy egyenletes eloszlását feltételezik. Bár ez nem fedi a valóságot, de mégis 

elfogadható egyfajta közelítésnek. 
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Azért, hogy az EOF jelentétében és szekvenciális injektálási protokollal végrehajtott 

kapilláris izoelektromos fókuszálást még hatékonyabban tudjuk alkalmazni amfoter 

anyagok elválasztására, szűk pH tartományú amfolitok felhasználásával is tervezünk 

szimulációkat, amelyek elősegítik a fókuszálás összetett folyamatának megértését. 

 

7.3 A katolit és az anolit oldatok összetételének hatása a fókuszálásra 

A CIEF-MS kísérletekben a mintakomponensek amfolitzóna (pH gradiens) 

elhagyása (azaz egy amfolit-mentes környezetben való elhelyezkedés ionos formában) 

elősegíti a vizsgált molekulák MS detektálását/ionizációját, mivel csökken az 

amfolitkomponensek jelenlétének zavaró hatása. A nagy koncentrációban jelenlévő amfolit 

részecskék ionizációja ugyanis elnyomhatja a minta ionizációját [15, 20, 56, 69]. 

Az eddigi szűk pH tartományú amfolitokkal végzett kísérletekben az amfolit pH 

tartományán kívül eső pI-tal rendelkező anyagokat mindössze az amfolitzóna széléhez 

közeledve detektáltuk (kivéve a 10,4 pI-ú anyagot, ami elérte a zóna szélét), egyik sem 

hagyta el a pH gradienst (valószínűleg nem volt elég idejük, hogy elérjék az amfolitzóna 

szélét). Mivel elgondolásunk szerint az anolit és a katolit oldatok pH-ja is szerepet játszik 

abban, hogy az amfolitzóna szélét elérő komponensek el tudják-e hagyni a pH gradienst, 

olyan kísérleteket terveztünk, ahol mindkét elektrolit oldat pH-ját módosítottuk. 

Elméletileg, ha a vizsgált minta izoelektromos pontja nagyobb, mint a katolit oldat 

pH-ja (azaz a katolitba kerülő részecske kationként a katód felé mozdul), vagy a minta 

izoelektromos pontja kisebb, mint az anolit pH-ja (azaz az anolitba kerülő molekula 

anionként az anód felé mozdul), akkor a fókuszálási folyamat végén az amfolit pH 

tartományán kívüli izoelektromos ponttal rendelkező mintakomponenseknek ki kellene 

vándorolni a pH gradiensből (33. ábra). 
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33. ábra 
A futtatás során a különböző izoelektromos pontú molekulák lehetséges amfolitzóna (pH 

gradiens) elhagyása, ha az anolit és a katolit oldatok pH-ját módosítjuk 

(Az izoelektromos fókuszálás szekvenciális injektálási protokollal történt.) 

 

Kísérleteink azt mutatták, hogy az elektrolit oldatok összetételének (pH-jának, az 

egyes ionok koncentrációjának) megváltoztatása a fókuszálás folyamatának egyéb 

paramétereit is jelentősen befolyásolta. A következő paraméterek változását figyeltük meg: 

az amfolit zónájának hossza, a mérés időtartama, a vizsgált részecskék vándorlási 

tulajdonságai (összefüggve az anyag izoelektromos pontjával), a csúcsok felbontása, a 

csúcsok alakja (vagyis a fókuszálás hatékonysága), a mintakomponensek töltése 

(abszorpciós spektrum változása), CIEF mérés során kapott áramgörbe alakja. 

Mivel a korábbi kísérleteink eredményei azt mutatták, hogy az amfolit pH 

tartományán kívül eső izoelektromos ponttal rendelkező anyagoknak nincs elég idejük 

elérni az amfolitzóna szélét (vagyis egy köztes állapotot detektálunk), ezért egy viszonylag 

hosszabb (81,3 cm-es) kapillárist használtunk a korábbi 49 cm hosszú kapillárisok helyett. 

Az előkísérletekben a katolit oldat pH-jának csökkentésekor tapasztalt amfolitzóna-

szélesedést (19.A és 19.B ábra) az injektált amfolitzónák hosszának csökkentésével 

kívántuk kiküszöbölni. A rövidebb amfolitzóna injektálása a minta elé és mögé rövidebb 

megteendő távolságot jelent az amfolitzónát elhagyni szándékozó komponenseknek. Ezért 

választottuk a 10/6/10 injektálási protokollt a mérésekhez. 

Három (különböző gyártótól származó) szűk pH tartományú amfolitot és öt 

nitrofenol festéket (amelyek izoelektromos pontjának többsége kívül esett az alkalmazott 

amfolitok pH tartományán) választottunk ki a kísérleteinkhez, amelyek során 

megvizsgáltuk az elektrolit oldatok pH-jának hatását az izoelektromos fókuszálás 

folyamatára. A mérési eredmények kiértékelése különféle elméleti és gyakorlati 

problémákat/kérdéseket vetett fel. 
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Az amfolitzóna kialakulása 

A kísérletsorozatokban a pH gradiens kialakulása (az amfolitzóna hossza) a 

különböző amfolit oldatok használatakor elég nagy eltéréseket mutatott. Az azonos 

kísérleti körülmények között végzett méréseknél, a három amfolit oldat azonos injektált 

mennyiségei ellenére (kétszer 500 mbar × s), az Ampholine pH 7–9 és a Servalyt pH 6–8 

használatakor rövidebb amfolitzóna hosszak alakultak ki, mint a BioLyte pH 7–9-tel 

végzett kísérletekben (20–22. ábrák). A hosszabb amfolitzónáknál a mintakomponensek 

vándorlási ideje is megnőtt. A két különböző gyártó által forgalomba hozott, de elméletileg 

azonos pH tartományt (7–9 pH) lefedő amfolit oldatok használatakor bár találtunk 

hasonlóságokat az elválasztásokban (pl. a 6,4 és 6,6 pI-ú festékek vándorlási sorrendjének 

felcserélődése), de a 10,4 pI-ú festék helyzete a pH gradiensben nagyon eltérő volt az 

azonos mérési körülmények alkalmazásakor (20., 21. és 25. ábrák). Míg a BioLyte 

amfolitban az előbbi anyag mindig (bármilyen elektrolit oldat kombinációt is használtunk) 

a pH gradiensben vándorolt, sok esetben meg sem közelítve az amfolitzóna katolit felőli 

határát (bár pI-ja kívül esik az amfolit pH tartományán), addig az Ampholine-ban ugyanez 

a komponens majdnem mindig a pH gradiens szélén (vagy azon kívül) jelent meg. Ebből 

arra következtethetünk, hogy a BioLyte a gyártó által jelzett (7–9) pH tartományán kívüli 

(annál nagyobb) pI-ú amfolitkomponenseket is tartalmazhatott, amelyek pI-ja 10,4 körüli 

[93]. Bár a BioLyte alkalmazásakor egyik elektrolit oldat kombinációnál sem hagyta el 

festék az amfolitzónát (mindegyik festék a pH gradiensben maradt), mégis ez az amfolit 

biztosította a vizsgált festékek legjobb felbontását a másik két amfolit oldathoz képest (20–

22. ábrák). Míg az utóbbi jelenség a BioLyte amfolitkomponenseinek legjobb eloszlását 

feltételezi a kialakuló pH gradiensben, addig az első megfigyelések csak úgy 

magyarázhatók, ha a gyártó által jelzett pH tartományon kívüli amfolitkomponensek 

jelenlétét feltételezzük. Vagyis az amfolit oldat 9-nél nagyobb és 7-nél kisebb pI-ú 

komponenseket is tartalmazhatott. 

10-es pH-nál kisebb pH-jú katolit oldatok használatakor megfigyelhető, hogy 

bizonyos kísérleti körülmények között (Amholine pH 7–9 esetén, ha pHanolit = 6,0; 6,9 

vagy 7,5 és pHkatolit = 9,9 vagy 9,1; Servalyt pH 6–8 esetén, ha pHanolit = 5,0; 5,9 vagy 6,5 

és pHkatolit = 8,9) a 10,4 pI-ú anyag az amfolitzóna előtt, azt elhagyva haladt a katód felé 

(20. és 22. ábra). Ez összhangban volt elvárásainkkal, azaz a 10,4 pI-ú komponens pozitív 

ionként vándorolt a 9,9 és 9,1 pH-jú katolitban és az Ampholine pH 7–9 amfolit nem 

tartalmazott 10-nél nagyobb pI-ú amfolitkomponenseket. Mivel a Servalyt pH 6–8 esetén 

(az Ampholine pH 7–9-hez képest) kevesebbszer tapasztaltuk a 10,4 pI-ú komponens 
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amfolitzóna elhagyását (bár a 6–8 pH tartományából a 10,4 pI még inkább kívül esik), 

ezért ez az amfolit 9-nél nagyobb, de 10,4-nél kisebb pI-ú amfolitkomponenseket is 

tartalmazhatott. A BioLyte-ban a korábban már említett a 10,4 pI körüli 

amfolitkomponensek jelenléte nem engedte, hogy 10,4 pI-ú festék elhagyja az 

amfolitzónát, hiába használtunk 10-nél kisebb pH-jú katolit oldatokat (21. ábra). Az 

amfolitzóna anolit felé eső végénél sosem tapasztaltuk az 5,3 pI-ú festék pH gradiensen 

kívüli vándorlását, még azokban a kísérletekben sem, ahol az anolitoldat pH-ja nagyobb 

volt, mint 5,3. A jelenség itt is az amfolitkeverékek összetételével magyarázható. Azaz, az 

amfolitok tartalmazhattak a gyártók által jelzett pH tartományukon kívüli, annál kisebb 

izoelektromos pontú amfolitkomponenseket (5,3 körüli pI-tal). Ezek jelenléte okozhatta 

azt, hogy azok a mintakomponensek is, amelyek izoelektromos pontja elvileg kívül esett az 

alkalmazott amfolit pH tartományán a pH gradiensben (amfolitzónában) vándoroltak. 

A különböző kereskedelmi forrásból származó, keskeny pH tartományú (2–3 pH 

egység) amfolit oldatok fókuszálási tulajdonságait és összetételük tömegeloszlását Righetti 

és munkatársai már korábban tanulmányozták [93-98]. Ezek a vizsgálatok azt mutatták, 

hogy az amfolit oldatok valódi pH tartománya különbözhet a gyártó által jelzett pH 

tartománytól, valamint a különböző kereskedelmi forrásból származó, de azonos pH 

tartományú amfolitok fókuszálási képessége is eltérhet egymástól. Vagyis az amfolit 

oldatok (gyártástól függő) összetétele befolyásolhatja a mintakomponensek CIEF 

elválasztását. 

 

A mintakomponensek vándorlási tulajdonságai 

Az elektrolit oldatok pH-jának módosítása (katolit esetén a pH csökkentése, vagy 

anolit esetén a pH növelése) a mintakomponensek vándorlási tulajdonságait is 

befolyásolta. Azokban az esetekben, amikor az anolit pH-ja 2,5 volt, a katolit oldatok pH-

jának csökkentése csak kis mértékben hatott a festékek vándorlására. Ezzel szemben a 2,5-

nél nagyobb pH-jú anolit oldatok használatakor a katolit pH-jának módosítása jelentősen 

megváltoztatta a fókuszálás folyamatát. Számottevően nőtt az amfolitzónák hossza és a 

mintakomponensek közötti felbontás is. A hosszabb pH gradiensben egyaránt tapasztaltuk 

a csúcsok kiszélesedését és fókuszálását is, azaz egyes csúcsok kiszélesedtek, míg mások 

keskenyebbek lettek (24. ábra). 

A kísérletsorozatban megfigyeltük bizonyos komponensek (pI=6,4 és 6,6) vándorlási 

sorrendjének változását, vagy a molekulák együttvándorlását is. Ezekből a jelenségekből 
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arra következtethetünk, hogy az elektrolit oldatok összetételének jelentős hatása van a 

fókuszálás folyamatára és egyúttal a mintakomponensek töltöttségi állapotára is. 

Amint már korábban említettük, a kezeletlen kapillárisban megvalósított 

izoelektromos fókuszálás (szekvenciális injektálási protokollal alkalmazva) összetett 

folyamatok eredménye. Ugyanis mialatt a mintazónán átvándorló amfolitkomponensek 

kialakítják a pH gradienst és a töltéssel rendelkező mintakomponensek ebben a közegben 

addig vándornak, amíg el nem érik a saját izoelektromos pontjuknak megfelelő pH-értéket, 

minden komponens a detektor felé is vándorol az elektroozmotikus áramlás jelenléte miatt. 

Mivel a pH gradiens mozgása következtében a kapilláris fali töltése folyamatosan változik, 

ezért a kapillárisban kialakuló EOF nagysága a mérés folyamán nem lesz állandó [32, 80]. 

De nemcsak az EOF csökkenését (amely a kapillárist elhagyó katolit következménye) kell 

figyelembe venni. A minta töltöttségi állapota (amelyet a környezet pH-ja határoz meg) és 

ennek megfelelően a vándorlási sebessége is folyamatosan változik a pH gradiensben való 

vándorlás során. Azokban a kísérletekben, ahol az elektrolit oldatok pH-ja titrálással lett 

beállítva (azaz ammónium-hidroxidot adtunk az anolithoz és hangyasavat a katolithoz), az 

amfolit zónáján keresztül vándorló ammónium- (az anolitból vándorolva a katód felé) és 

formiát-ionok (a katolitból vándorolva az anód felé) pH gradienst módosító hatásával is 

számolnunk kell. Nagy valószínűséggel az előbbi ionvándorlás a gradiensben elhelyezkedő 

mintakomponensek töltöttségi állapotára is hatással van. Ezt igazolja a 6,6 pI-ú anyag 

bemutatott abszorpciós spektrumának változása (23. ábra). A 2,5 pH-jú anolit 

használatakor a spektrumban 310 nm-nél megjelenő „váll” (amely a kationos forma 

jelenlétére utal [45]) a 6,0 pH-jú anolit oldat esetén már nem látható (a 390 nm-nél 

megjelenő maximum a semleges formára jellemző). Vagyis az eltérő pH-jú (összetételű) 

anolitoldatok más töltöttségi állapotokat biztosítanak ennek a komponensnek és a 

különböző töltésű formák akár egyszerre is jelen lehetnek (23.A ábra). A többi vizsgált 

festékmolekula elnyelési spektrumában is találtunk kisebb-nagyobb eltolódásokat, de a 

6,6-os pI-ú festék esetén volt leginkább szembetűnő ez a titrált katolit/anolit oldatok okozta 

jelenség. A festékek abszorpciós tulajdonsága és a közeg pH-ja közötti összefüggéseket 

korábban Šlais és munkatársai is tanulmányozták [45]. 

A Servalyt pH 6–8 esetén a 6,4 és 6,6 pI-ú komponensek sokszor együtt vándorolnak 

(nem váltak el egymástól alapvonal szerint). Ez szintén magyarázható az anolit és katolit 

oldatok összetételével (az ammónium- és a formiát-ionok amfolit zónában való 

jelenlétével), valamint azzal, hogy ez az amfolit oldat valószínűleg ebben a 6,4–6,6 pH 

tartományban alacsony felbontással rendelkezik (22. ábra). A 2,5 pH-jú anolit és a 7,0 pH-
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jú katolit oldatok használatakor ugyanennél az amfolitnál megfigyelhető a 10,4 és 6,6 pI-ú 

komponensek együttvándorlása. Az el nem váló csúcsok azonosításához olyan méréseket 

végeztünk, ahol a minta csak két festékkomponenst tartalmazott. Ezekben a kísérletekben a 

7,9 pI-ú anyag egyaránt elvált a 10,4 és a 6,6 pI-ú komponenstől is, viszont a két utóbbi 

festék egy csúcsban jelent meg. 

Az ammónium- és formiát-ionok amfolitzónán keresztül megvalósuló vándorlása az 

izoelektromos fókuszálás katód, vagy anód irányú kémiai (elektrokinetikus) 

mobilizálásához hasonlítható, de a mi kísérleteinkben nem szabad figyelmen kívül hagyni 

az elektroozmotikus áramlás jelenlétét sem. Az EOF nagyságát több paraméter is 

befolyásolja, többek között a puffer (elektrolit oldatok) összetétele és a kapillárisban 

kialakuló hőmérséklet (amely a folyadék viszkozitását befolyásolja) [82]. A CIEF 

elektrokinetikus mobilizálása (akár az anód, akár a katód irányába történik a pH gradiens 

mozgatása) egy izotachoforetikus folyamatként értelmezhető [78, 85]. Például egy 

hagyományos katódos mobilizálás esetén, ahol a katolit nátrium-hidroxidon kívül tartalmaz 

nátrium-kloridot is, a nátrium-ion lesz a vezető kation, és bár a pH gradiens katódos vége 

stabil marad, addig az anódos vég fokozatosan elromlik/szétbomlik az itt felhalmozódó 

klorid-ionok hatására [78]. Természetesen az anódos mobilitásánál (amikor az anolit a 

savon kívül egy bázis sóját is tartalmazza) ez fordítva igaz. Vagyis a pH gradiens anód felé 

eső vége lesz állandó, míg a katódos vég fokozatosan elromlik. A kísérleteinkben tapasztalt 

jelentős pH gradiens kiszélesedés (ha pHanolit > 2,5 és pHkatolit ≤ 9,9) egyik magyarázata 

lehet az előbb említett katódos, vagy anódos elektrokinetikus mobilizálás, amely 

esetünkben a pH gradiens mindkét oldalán egyszerre megvalósulhat (az ammónium- és 

formiát-ionok egyidejű vándorlása miatt). A másik magyarázat az elektrolit oldatok 

összetételének (pl. pH-jának) hatása az elektroozmotikus áramlásra. Amikor az injektálási 

lépés előtt 11-nél kisebb pH-jú katolit oldattal töltöttük fel a kapillárisokat, akkor a 

feszültség alkalmazása után kialakuló EOF nagysága is kisebb volt. Mivel minden 

lassabban vándorolt a detektor felé ezért megnőtt az elválasztások időtartama (szélesebb 

amfolitzónákat kaptunk). A komponensek lassabb vándorlása a detektorablak előtt 

okozhatta a minta csúcsainak kiszélesedését is. A szélesebb amfolitzónáknál 200 nm-en 

megfigyelhetjük az amfolitkomponensek egyenetlenebb eloszlását (23.B és 24. ábra). 

 

Az áramerősség változása 

A konstans feszültséggel végzett kapilláris izoelektromos fókuszálások során az 

áramerősség változása többféle információval is szolgálhat. A kezelt kapillárisokban 
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kialakított kétlépéses CIEF során (ahol az első fókuszálási lépést valamilyen mobilizáció 

követ) a fókuszálási folyamatban az áramerősség csökken, mivel minden komponens addig 

vándorol, amíg el nem éri a számára ideális helyet a pH gradiensben és ott megáll [5, 99]. 

Egy idő után az előbbi csökkenés elér egy minimumértéket, amely azt jelzi, hogy a 

fókuszálás befejeződött [100]. Amikor a második lépésben megkezdődik a fókuszált zónák 

elektrokinetikus mobilizációja (azaz valamelyik elektrolit oldat összetételét módosítjuk), 

az áramerősség kezdetben lassan, de folyamatosan kezd el nőni. Ugyanis, ha például az 

anolitot nátrium-hidroxid oldatra cseréljük, akkor nátrium-ion katód felé történő 

vándorlása (azaz a kapillárisba való beáramlása) megnöveli az oldat vezetőképességét. 

Természetesen az anolit cseréje a pH gradienst is módosítja (a katolit hidroxid-ionjainak 

anód felé történő vándorlása miatt), amely az amfolit- és mintakomponenseknek töltést 

biztosít. Az így keletkezett ionok a megfelelő pólus felé elindulva (amely jelen esetben az 

anód), szintén az oldat vezetőképességét növelve az áramerősség emelkedését okozzák [5, 

99]. Az előbbi esetben azonos kísérleti körülmények alkalmazásakor lehetőség nyílik arra 

is, hogy a mobilizációs lépésben mintakomponensek detektálásakor mért áramerősség 

értékekből meghatározzuk a minták izoelektromos pontjait [99]. A kontrollált EOF 

jelenlétében végzett izoelektromos fókuszálások során az áramerősség (az előző 

módszerhez némileg hasonlóan) először csökkenni, majd nőni fog, végül egy stagnáló 

görbét kapunk [30, 80]. Az áramerősség emelkedése itt abból adódik, hogy a pH gradiens 

(amely egy nagy ellenállással rendelkező szakaszként értelmezhető) fokozatosan elhagyja 

a kapillárist. 

A méréssorozatunkban kapott áramgörbék értelmezése során nemcsak az 

elektroozmotikus áramlás, hanem az elektrolit oldatokból a kapillárisba bejutó ammónium- 

és formiát-ionok jelenlétével is számolnunk kell. Az utóbbi ionok amfolitzónán keresztüli 

átvándorlása (mint egy elektrokinetikus mobilizáló hatás) mindenképpen megnöveli a mért 

áramerősséget [78, 82]. Ez az áramerősség növekedés jól látszik mind a katolit oldatok pH-

jának csökkentésekor (azaz egyre több formiát-iont tartalmazott a katolit), mind az anolit 

pH-jának növelésekor (26.A és 26.B ábra). Abban az esetben, amikor mindkét elektrolit 

oldat összetétele titrálással lett beállítva (azaz ammónium- és formiát-ionok kapillárisba 

való bejutásával is számolnunk kell), az áramerősség még nagyobb lesz (26.C ábra). Az 

utóbbi esetben a katolit pH-jának csökkentésekor bár nagyobb áramerősségeket mértünk, 

de a görbék meredeksége egyre csökkent. Amikor pHkatolit = 8,0 és pHanolit = 6,0 az 

áramgörbe meredeksége szinte már nem is változott. Ez a jelenség azzal magyarázható, 

hogy az anolit és katolit oldatok összetétele (pH-ja) egyre hasonlóbbá vált. 
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Amikor 2,5 pH-jú anolit oldatokat használtunk és a katolit oldatok pH-ját 

csökkentettük (26.A ábra), a kezdetben mért áramerősség értékek nőttek, de aztán az 

áramerősség csökkent. A mérések elején mért áramerősséget a kapilláris kb. 98%-át kitöltő 

katolit oldat összetétele fogja meghatározni. A mérés előrehaladtával az EOF mobilizáló 

hatása miatt a katolit oldat fokozatosan el fogja hagyni a kapillárist, ezért a későbbiekben a 

kapillárisba jutó egyéb ionok fogják leginkább meghatározni az áramerősséget 

(természetesen figyelembe véve a pH gradiens kapillárisból való távozását is). A mért 

áramerősség a kapilláris ellenállásától függ, az EOF nagysága közvetlenül nem 

befolyásolja [80]. 

 

Bár az elektrolit oldatok pH-jának módosításával végzett kísérletek azt mutatták, 

hogy a háromféle gyártótól származó amfolitok mindegyike tartalmaz a jelzett pH 

tartományokon kívüli pI-ú komponenseket, mégis ki tudtunk alakítani olyan kísérleti 

körülményeket, ahol a mintakomponens töltött részecskeként vándorolt az amfolitzónán 

kívül. Különösen a katolit oldat pH-jának beállítása kisebb pH-értékre, mint a vizsgálandó 

részecske pI-ja, segítette elő a minta amfolitzóna elhagyását. Ezek az eredmények 

előnyösek a tömegspektrometriás detektálással megvalósított kapilláris izoelektromos 

fókuszálások esetén. 

 

7.4 A fehérjék CIEF-MS elválasztása 

A fehérjék kapilláris elektroforézissel történő elválasztásakor a legnagyobb kihívást 

a kapilláris belső fala és a makromolekula között kialakuló irreverzibilis kölcsönhatás 

kiküszöbölése jelenti. A falon létrejövő adszorpció a csúcsok kiszélesedéséhez és a 

csúcsalak torzulásához vezet, valamint jelentősen romlik az elválasztások hatékonysága és 

ismételhetősége is. A kezelt (coated) kapillárisok alkalmazásával gátolhatjuk, vagy 

csökkenthetjük a fehérje és a kapilláris fala közötti kölcsönhatást [101, 102]. A többféle 

kapilláris-bevonat közül mi olyan bevonatokkal kísérleteztünk, amelyek kémiai kötéssel 

kapcsolódnak a kapilláris felületéhez. Ezek az úgynevezett tartós (állandó) bevonatok a 

dinamikus bevonatoknál előnyösebbek, mivel az előbbiek használatakor nem szükséges a 

minták és a pufferek oldataihoz pluszban a bevonatok kialakításához szükséges anyagokat 

(pl. metilcellulózt) adni. 

Először egy anionos polimer fedést alakítottunk ki a kapillárisokban, amely egy 

akrilamid-alapú bevonat volt. Az elkészítési folyamat bizonyos mértékben hasonlít a 
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Hjertén által bevezetett, nem-keresztkötött poliakrilamid bevonat kialakításának 

folyamatához [103], csak annyiban különbözik, hogy az akrilamid bizonyos mennyiségét 

negatívan töltött monomerrel (AMPS) helyettesítettük. Az eredetileg Sun és munkatársai 

által kifejlesztett bevonat [104] pH független elektroozmotikus áramlást biztosít a 3–9 pH 

tartományban, ugyanis a szulfonsav csoport 2-es pH fölött teljesen disszociálódik. A 

bevonat legfőbb előnye, hogy kontrollált EOF áramlást biztosít, amelynek nagysága az 

AMPS mennyiségével befolyásolható [104, 105] (27. ábra). A korábban már CIEF 

kísérletekben is tesztelt bevonatot stabilnak és reprodukálhatóan elkészíthetőnek ítélték 

[105]. Az előbbi, Whynot és munkatársai által kialakított CIEF mérésekben a kapilláris 

teljes hossza a minta és az amfolit keverékével volt megtöltve, és csak a kapilláris végei 

voltak foszforsav és nátrium-hidroxid oldatokba merítve [105]. Az általunk használt 

szekvenciális injektálási protokollal kombinált CIEF méréseink során a kapillárisban 

kialakuló EOF tíz mérés után már jelentősen nőtt (28. ábra). Vagyis az injektálási lépés 

előtt, az ammónium-hidroxid oldattal (pH=11) feltöltött kapillárisok bevonata már ezen a 

nagy pH-értéken nem volt stabil. A stabil EOF jelenléte a mérések ismételhetőségének 

feltétele. 

A fehérjék CIEF-MS elválasztásához használt sokféle kezelt kapilláris (lineáris 

poliakrilamid [69], kétrétegű sziloxándiol-poliakrilamid [72], polivinil-alkohol (PVA) 

bevonat [67, 68]) közül, mi a PVA kapillárist választottuk méréseinkhez. A PVA-alapú 

bevonatokat tekintik az irodalomban leírt leghidrofilebb polimer bevonatnak [106, 107]. 

Mivel ebben a bevonatos kapillárisban az EOF nagysága a nullához közelít, ezért a CIEF 

kísérleteinkhez a korábbiaktól eltérően (ahol az EOF végezte a mobilizálását) a fókuszálási 

lépés (kettő, vagy tíz perc) után nyomással történt a pH gradiens mozgatása. A bevonat 

stabilitásának megőrzése érdekében csak 3–9 pH tartományba eső elektrolit oldatokkal 

dolgozhattunk. A CIEF-MS mérések követelménye az amfolit koncentrációjának 

csökkentése, annak érdekében, hogy elkerüljük a minta ionizációjának elnyomását. A túl 

kicsi amfolit koncentráció viszont befolyásolja a pH gradiens stabilitását és ezáltal a 

fókuszálás hatékonyságát [108]. Ezért az amfolit oldatok koncentrációját nem 

csökkentettük 1% alá. A CIEF-ESI-MS mérések során egy négy fehérjéből álló keveréket 

(lizozim, citokróm C, mioglobin, β-laktoglobulin A) használtunk mintaként. 

Az elektrolit oldatok összetételének szisztematikus változtatásakor (6.4 fejezet) azt 

tapasztaltuk, hogy csak az a komponens hagyta el a pH gradienst, amelynek izoelektromos 

pontja nagyobb volt, mint a használt amfolit pH tartománya. Ezért a fehérjékkel végzett 

kísérletekben a korábban használt 7–9 pH tartományú amfolit mellett kisebb pH 
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tartományú (4–6 pH) amfolit oldatokat is alkalmaztunk annak érdekében, hogy több 

fehérjekomponens hagyhassa el az amfolitzónát. A 7–9 pH tartományú amfolit oldat esetén 

az elektrolit oldatok pH-értékeit úgy választottuk meg, hogy egy szélesebb pH gradiens 

alakulhasson ki, és mind a lizozim (pI=11,1), mind a citokróm C (pI=10,2) elhagyhassa az 

amfolitzónát (a 20. ábra eredményei alapján). Az elválasztások során ez az utóbbi két 

fehérje az amfolitzóna szélén jelent meg (már a 20,5 cm-re lévő UV detektorban is), nem 

hagyta el azt (29. ábra). Ezt azzal magyarázhatjuk, hogy a korábbi mérések (20. ábra) során 

csak az EOF mozgatta a pH gradienst és eközben a komponensek fókuszálására is 

viszonylag több idő jutott, mint ebben az elrendezésben, ahol kettő perc fókuszálás után 

megkezdtük a nyomással megvalósított mobilizálást. A 4–6 tartományú pH amfolit 

használatakor a fókuszálás idejének növelése (30.D ábra (kettő perc); 32.A ábra (tíz perc)) 

sem eredményezte a fehérjék amfolitzóna elhagyását, csupán az elválasztás időtartama 

nőtt. A 4–6 pH tartományú amfolit alkalmazásakor összehasonlítottuk a két, illetve csak 

egy amfolitzónát használó injektálási módokat (40/15/40 vagy 0/15/40), és azt találtuk, 

hogy mindkét esetben elválaszthatóak a fehérjék egymástól. Bár itt sem hagyta el a lizozim 

a pH gradienst, a 31. ábrán bemutatott tömegspektrumokon jól látszik, hogy a lizozim 

tömegspektruma szinte nem is tartalmaz amfolitkomponenseket (400–600 m/z). Vagyis a 

lizozim „majdnem” amfolit-mentesen érte el az MS detektort. 

A szekvenciális injektálási protokoll és a szűk pH tartományú amfolit oldatok 

alkalmazásakor az amfolitzónában a pH gradiensen kívüli izoelektromos pontú anyagok 

töltött állapotban lesznek (akár elhagyják az amfolit zónáját, akár nem), ez mindenképpen 

elősegít egy hatékonyabb MS detektálást. Az amfolit minősége nemcsak az elválasztás 

hatékonyágát, hanem a mintakomponensek ionizációját is befolyásolja, hiszen a BioLyte 

amfolit használatakor ugyanolyan körülmények között nagyobb fehérjecsúcsokat kaptunk, 

mint az azonos pH tartományú Ampholine amfolit esetén (32. ábra). 
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8 Összefoglalás 

A szekvenciális injektálási protokollal végrehajtott kapilláris izoelektromos 

fókuszálást sikeresen összekapcsoltuk az ioncsapda analizátorral rendelkező 

tömegspektrométerrel. Az elválasztás hatékonyságát befolyásoló paraméterek 

szisztematikus változtatása során új módszereket találtunk az amfoter anyagok 

hatékonyabb elválasztására és eredményesebb tömegspektrometriás detektálására. 

 

A szekvenciális injektálási protokollt követő kapilláris izoelektromos fókuszálás 

elektrolit rendszerét illékony anolit (hangyasav) és katolit (ammónium-hidroxid) oldatokra 

cseréltük. Ezáltal lehetőség nyílt a módszer tömegspektrometriával való összekapcsolására. 

Megállapítottuk, hogy az anolit és katolit oldatok koncentrációja és pH-ja is befolyásolja a 

fókuszálások hatékonyságát. 

A kapilláris izoelektromos fókuszálás egyik kritikus kísérleti paramétere a megfelelő 

amfolit oldat kiválasztása. Kísérleteinkben bemutattuk, hogy a szekvenciális injektálási 

protokoll segítségével, azokkal a szűk pH tartományú amfolitokkal is sikeres 

elválasztásokat érhetünk el, amelyek nem fedik le a mintakomponensek izoelektromos 

pontját. Az amfolit pH tartományán kívüli izoelektromos pontú anyagok, ha az elválasztás 

során nem érik el az izoelektromos pontjuknak megfelelő pH-jú közeget, töltött állapotban 

vándorolnak a detektor felé. Ez elősegíti a komponensek MS ionizációját. 

Az injektálási lépésben a kapillárisba juttatott amfolitzóna hosszának csökkentésekor 

olyan rendszerekben is eredményes elválasztásokat valósítottunk meg, ahol csak egyetlen 

amfolitzónát injektáltunk a minta zónája elé, vagy mögé. Ezzel egy új injektálási eljárást 

vezettünk be. 

UV és MS detektálási módszereket alkalmazva összehasonlítottuk az amfolitok 

minőségének és az injektálási protokollok elválasztásra gyakorolt hatásait. A kapcsolt 

CIEF-MS rendszerekben az amfoter anyagok gyors elválasztását értük el. Az elektrospray 

illesztőegység adottságai (kiegészítő folyadék, porlasztógáz) az elválasztások 

hatékonyságát többnyire csökkentette, de az esetlegesen el nem váló csúcsok azonosítása 

az anyagok tömegspektrumainak ismeretében könnyen megvalósítható. 

A szimulációk során a különféle injektálási protokollok összehasonlításakor 

megállapítottuk, hogy a minta rövid zónában való injektálása az amfolitzóna elé, vagy 

mögé különösen előnyös lehet a kezeletlen kapillárisokban (elektroozmotikus áramlás 
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jelenlétében) kialakított kapilláris izoelektromos fókuszálásokhoz. A szimulációk 

lehetőséget adtak a fókuszálás során lezajló összetett folyamatok értelmezésére. 

A szűk pH tartományú amfolitokkal kialakított mérésekben az anolit és katolit 

oldatok összetételének (pH-jának) módosítása jelentősen megváltoztatta többek között a 

csúcsok felbontását, a pH gradiens hosszát, a minták töltöttségi állapotát és a mérések 

időtartamát is. A két elektrolit oldat pH-jának megfelelő beállításával sikerült elérni egy, az 

amfolit pH tartományán kívüli izoelektromos pontú anyag amfolitzóna elhagyását. Mivel 

az amfolitok jelenléte zavarhatja a minta MS ionizációját, a mintakomponens amfolitzóna 

elhagyása előnyös lehet a kapcsolt CIEF-MS kísérletekben. 

Az előző eredmények figyelembevételével olyan mérési körülményeket alakítottunk 

ki, amelyek alkalmasak voltak egy fehérjekeverék kapilláris izoelektromos fókuszálással 

megvalósított elválasztására tömegspektrometriás detektálás alkalmazása mellett. A 

fehérjék fali adszorpciójának kiküszöbölése érdekében az elválasztást kezelt kapillárisban 

végeztük, ezért a pH gradiens mozgatását hidrodinamikus mobilizálással valósítottuk meg. 
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