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1.Szilikagél alapú, fordított fázisú (RP) töltetek

1.1. A kromatográfiás hatásosság jellemzése

Egy kromatográfiás oszlop hatásosságát a csúcsok szélesedésének mértékével,
az oszlop N elméleti tányérszámával jellemezzük.

N

16

( t1 R \

Vw ,

ahol tR a retenciós idő, a w az alapvonalon mért csúcsszélesség (1. ábra). Adott
körülmények között (oszlop, eluens, áramlási sebesség és hőmérséklet) N értéke
mutatja,

hogy

a

kromatográfiás

elválasztás

során

mennyire

keskenyek

a

kromatográfiás csúcsok.

1.ábra
A kromatográfiás csúcsokat jellemző fontos paraméterek
t0 az áttörési idő, tm és ír2 a komponensek retenciós ideje, wi és w2 a komponensek
csúcsszélessége

5

Az elméleti tányérszám arányos az oszlop hosszával:

N = — -L
H
ahol a H az elméleti tányérmagasság, az elméleti tányérszámmal ekvivalens
oszlopmagasság (HETP, Height Equivalent to a Theoretical Plate ), L az oszlop
hossza. A kromatográfiás elválasztás során törekszünk kis H értékek (azaz nagy N)
elérésére.
Ha az elméleti tányérmagasságot az áramlási sebesség függvényében
vizsgáljuk, az összefüggést a van Deemter egyenlet írja le:

H = A + — + Cmu + Csu
u

ahol A, B, Cm, Cs állandók és u a lineáris áramlási sebesség. Az egyes állandókhoz
fizikai jelentést rendelhetünk. Ezek szerint A az ún. Eddy diffúziós állandó

A = 2Ádp

ahol Á a töltetre is és a töltésre is jellemző, ún. töltési faktor, dp a szemcseátmérő.
B tag a következőképp adható meg:

B = 2yDm

ahol Dm a minta diffúziós állandója a mozgófázisban, y a szemcsék közötti tér
egyenetlenségét korrigáló tényező.
Cmjellemzi a folyadékfázisban az anyagátadási ellenállást:

ahol O kizárólag a retenciótól függő tényező.
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A Cs állandó (az állófázisban végbemenő anyagátadással kapcsolatos) a
nagyhatásosságú

folyadékkromatográfia

körülményei

között

általában

elhanyagolható. így a van Deemter egyenlet egyszerűsíthető:

H = A + — + C11
u
Alkalmazva a redukált tányérmagasságot (h) és a redukált sebességet (v) melyeket
Giddings vezetett be, dimenzió nélküli számokhoz jutunk.

ahol a tányérmagasságot osztjuk a szemcsemérettel, illetve
u •d
v = ----- —
A.
A redukált sebesség és redulált tányérmagasság közötti összefüggés a Knoxegyenlet:
h = — + A'v + C'v
V

A

Knox-egyenlet elvileg független

a szemcsemérettől

és az eluens

minőségétől. A legtöbb kromatográfiás elválasztás megoldható, ha h értéke 2 és 10
között van.
Fontos,

a

kromatográfiás

elválasztást jellemző

további

paraméter

a

szelektivitás (a), vagy relatív retenció, ami megadható két csúcs retenciójának
hányadosával:

ahol ki és k2 az eluálódott komponensek teljes retenciói.
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Két, különböző retenciójú csúcs elválása egymástól eltérő lehet, az elválás mértékét
a felbontás (Rs , resolution) jellemzi. Rs számolható közvetlenül a kromatográfiás
adatokból:
fi —2(*2 ~ Q
w2- w l
ahol t2 és ti a csúcsokhoz tartozó retenciós idő, w2 és w1 a csúcsok alapvonalnál
mért szélessége. Rs számítható az elméleti tányérszámból (N), szelektivitásból (a),
valamint a retencióból is [1]:

ahol k

&2

I . £ L ± jv 0-5

Rs

4

ö:

1+ k

kx+ k2
tT

1.2. A szilikagél töltetek

A
alapúak.

leggyakrabban
A

szilikagél

folyadékkromatográfiás
köszönhetően

nagy

használt folyadékkromatográfiás
rendelkezik

azokkal

elválasztásoknál
fajlagos

felület,

az

tulajdonságokkal,

előnyösek:

amely

állófázisok szilikagél

lehetővé

amelyek

pórusszerkezetének
teszi

a

szorpciós

kölcsönhatásokat, kémiai tulajdonságaiból következően megfelelő reakciópartnerrel
módosítható, kémiailag stabilis. Hátránya a lúgos tartományban (kb. pH=8 felett)
bekövetkező oldódás.
A szilikagél közvetlen és közvetett szerepet játszik az elválasztás retenciós
mechanizmusában. Közvetlenül a felületén található szilanolcsoportok, valamint a
fémion szennyeződés befolyásolja az elválasztást. Közvetett szerepe a retenciós
mechanizmusban a borítottságon, fajlagos felületen és porozitáson keresztül
érvényesül, mivel ezek a tényezők hatással vannak a szilikagélből készült, fordított
fázisú töltetek tulajdonságaira [2,3,4].
A szilikagél felületén szilanolcsoportok (-Si-OH) találhatóak. Sziloxáncsoportok
(-Si-O-Si-)

is

előfordulnak,

de

a

szilanolcsoportokhoz

képest

olyan

kis

mennyiségben, hogy hatásukat elhanyagolhatjuk. A szilanolcsoportok lehetnek : a.)
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szabad, ha a szilanolcsoportok között nincs hidrogénkötés, ilyenkor két, szomszédos
szilanolcsoport között általában egy sziloxáncsoport található b.) geminális helyzetű,
ha egy sziliciumatomhoz két hidroxilcsoport tartozik c.) vicinális helyzetű, ha két
szomszédos szilanolcsoport között hidrogénkötés alakulhat ki (2ábra).

a.)

b.)

c.)
H e H F

OH

0

OH

/\

I

0
1

Si Sí 7^77 Si 77777

jjjjj

o
I

Si — Si " f jjj'j

2.ábra
A szilikagél felületén található szilanolcsoportok
a.) szabad szilanol

Eltérő

b.) geminális szilanol c.) vicinális szilanol

vélemények

szilanolcsoportok

találhatók

reaktivitását

illetően.

a

szakirodalomban

Számos

szerző

a

[5,6,7]

különböző
a

szabad

szilanolcsoportokat tekinti a legreaktívabbnak, míg a geminális és vicinális helyzetű
szilanolcsoportoknak csak az adszorpciós mechanizmusban tulajdonítanak szerepet.
Snyder és Ward [8] szerint a vicinális helyzetű csoportok sokkal reaktívabbak, mint
az izolált szilanolcsoportok,

míg más, főleg Si29 NMR méréseken alapuló

közlemények [9,10,11,12] a geminális helyzetű szilanolcsoportokat tartják a
legreaktívabbnak.
Kémiailag kötött fázisú töltetek készítésekor a felületi szilanolcsoportok a
kötődési pontok a szilanizálószer és a szilikagél (hordozó) között és kovalens
szililéter kötések jönnek létre. Bár a szilikagél felszínén mérhető szilanolcsoport
koncentrációja kb. 8 pmol/m2, térbeli okok miatt ebből a szilanizálás során reagáló,
például hidrofóbbá tehető szilanolcsoportok koncentrációja csak kb. 4 pmol/m2 [42].
A szilikagélek a gyártási folyamat során eltérő mértékben szennyeződhetnek
különböző fémionokkal (Lewis-savak), melyek főleg a szabad szilanol csoportok
savasságát növelik, ezért nem kívánatosak. Barret és munkatársai [13] kimutatták,
hogy híg hidrogén-fluoriddal (0,1 %) történő kezelés a szennyező fémionok
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mennyiségének csökkenését és a szilikagél felületének hatásos rehidroxilálódását
eredményezi. Kimutatták [14], hogy főképpen a szilikagél felszínén lévő szennyezők
befolyásolják a szilikagél savas karakterét. A hidrogén-fluoriddal kezelt szilikagélből
nagyobb borítottságú fordított fázisú töltetet készítettek, melyeken a bázikus
tulajdonságú vegyületek elválasztása hatásosabb volt.
A szilikagélek rehidroxilációja során a szilikagélek felszínén Kirkland és Köhler
[15,16] szerint főleg egyenletes eloszlású asszociált szilanolcsoportok találhatók
meg. A rehidroxiláció savak vagy bázisok jelenlétében végzett hidrotermális eljárás
[3,4,15,16,17]. A szilikagélből készült állófázis szilanofil aktivitása csökken, csökken
a bázisok adszorbciója, valamint a mechanikai tulajdonságok és a hidrolízis-stabilitás
is javul. Ritchie és van den Driest [12] véleménye szerint a rehidroxiláció a geminális
szilanolok mennyiségét növeli.
Töltetek hatásosságának növelése érdekében olyan eljárásokat is kidolgoztak,
melyek a felületi szilanolcsoportok számát előre csökkentették, így a visszamaradó
szilanolok szinte

maradék

nélkül

elreagálnak a szilanizáló

reagenssel.

Ez

kétféleképpen valósítható meg. A szilanolcsoportok kis része ún. szelektív
dezaktiválással a fő szilanizációs lépés előtt reakcióba vihető. Marshall és
munkatársai [18,19] a legreaktívabb szilanolcsoportok szelektív dezaktiválására
trimetil-klórszilánt (TMCS) alkalmaztak. A szilikagél előkezelésének másik, fontos
módja a hőkezelés. A szilikagél 200 °C és 500 °C között történő hevítése során a
kevésbé reaktív, asszociált szilanolcsoportokat távolítjuk el. Boudreau és Cooper [5]
kimutatta, hogy a 180 °C-ra, illetve a 400 °C-ra hevített szilikagélek felületi energiái
nem

különböznek

lényegesen.

Ennek

ellentmondanak

az

infravörös

spektroszkópiával nyert adatok. Ezek szerint a magasabb hőmérsékletre hevített
szilikagél

felszínén

szinte

teljes

mértékben

a

nem

asszociált,

szabad

szilanolcsoportok figyelhetők meg. Az így előkészített szilikagéleken majdnem teljes,
sztöchiometrikus szilanizálás hajtható végre.
A

folyadékkromatográfiás

célokra

használt

szilikagélek

a

szemcsék

geometriája szerint lehetnek irreguláris (szabálytalan alakúak) és szférikusak (gömb
alakúak). A szilikagélek szemcsemérete és a szemcsék alakja is befolyásolja az
elválasztás hatékonyságát. Kisebb szemcseméret növeli a hatásosságot. 20 pm
szemcseátmérő alatt a tányérmagasság a szemcseátmérővel lineárisan változik, míg
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20 |jm és 50 jjm között a tányérmagasság a szemcseátmérő nyégyzetével mutat
lineáris összefüggést.
Történtek vizsgálatok más, szervetlen alapú állófázisok használatára is
(alumínium-oxid, titán-dioxid, cirkónium-dioxid), mivel ezen vegyületek pH stabilitása
sokkal jobb, mint a szilikagélé. Megfelelő pórusstruktúrát eddig nem értek el és
kémiailag kötött fázisú töltetek is csak bonyolultan készíthetők.
A szervetlen alapú (szinte kizárólag szilikagél) állófázisok mellett elterjedtek a
polimer (főleg a sztirol-divinil-benzol) alapú állófázisok is. Ezeknek a tölteteknek a pH
stabilitása nagy, felületi tulajdonságaik kémiai reakciókkal könnyen változtathatóak.
Hátrányaik: az előállítás módja szerint gyakran gyengébb a nyomásállóság, a
szilikagél alapú oszlopokkal összehasonlítva csökken a hatékonyság.

1.3. A fordított fázisú folyadékkromatográfia elmélete

A fordított fázisú (reversed phase, RP) folyadékkromatográfia első leírása
Howard

és

Martin

[20,21]

nevéhez

fűződik,

akik

ún.

folyadék-

folyadék

kromatográfiás eljárással zsírsavakat választottak szét. Állófázisként valamilyen
hidrofób folyadékot (paraffinolajat vagy n-oktánt) alkalmaztak, mobilfázisként aceton
vagy metanol vízzel különböző arányban készített elegyét. A fordított fázisú
folyadékkromatográfia elnevezés onnan származik, hogy a szénhidrogénláncokkal
borított szilikagélek alkalmazása előtt szilikagélen történtek elválasztások,

a

szilikagélnél apolárisabb eluens alkalmazásával. Az állófázis (szilikagél) polárisabb,
mint a mozgófázis. A fordított fázisú folyadékkromatográfiás elválasztásoknál a
mobilfázis polárisabb az állófázisnál. Az 1960-as évek közepétől alkalmaztak a
szilikagél felületéhez kovalensen kötött szénhidrogénláncokat tartalmazó tölteteket.
Az ilyen módon előállított fázisokat először gázkromatográfiás adszorbensként
alkalmazták. Steward és Perry [22] javasolták, hogy az octadecil-klórszilánokkal
hidrofóbbá tett szilikagéleket alkalmazzák, mint folyadékkromatográfiás állófázisok.
Horváth [23,24], Halász [25], Kirkland [26] és Majors [27] munkásságainak
köszönhető, hogy a hidrofóbbá tett szilikagél napjainkra a folyadékkromatográfiában
az egyik leggyakrabban használt állófázissá vált.
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A

fordított

fázisú

folyadékkromatográfia

retenciós

mechanizmusának

magyarázatára számos elmélet született. A hidrofób kölcsönhatások elmélete, a
megoszlási elmélet valamint az adszorbciós elmélet a legelfogadotabb. Az RP-HPLC
retenciós mechanizmusa jelenleg is a folyadékkromatográfia fontos kutatási területe.
A fordított fázisú folyadékkromatográfiában a hidrofób kölcsönhatásokkal
elsőként Karger foglalkozott. A molekulák felületét reprezentáló, ún. topológiai index
[28]

használatával Karger és munkatársai becsülték a molekulák retenciós

viselkedését. A szerzők vizsgálták, hogy a különböző szerves eluenseket (acetonitril,
metanol) különböző mennyiségben tartalmazó vizes eluenskeverékek milyen
hatással

vannak

a

mintamolekulák

retenciójára.

Vizsgálták

a

hidrofób

kölcsönhatásoknak a mozgófázis összetételétől való függését.
Horváth és Melander [23,24] munkáiban a hidrofób kölcsönhatások elméletét
dolgozták ki. Az elmélet szerint az oldott mintamolekula hidrofób részének kötődése
a szilikagél felületén elhelyezkedő hidrofób szénhidrogénligandumhoz az eluens
(hidrofilabb,

mint

az

kölcsönhatásokkal

állófázis)

tulajdonságainak

történő

kötődéskor

tudható
a

be.

A

kialakult

hidrofób
komplex

(minta+szénhidrogénligandum) felülete kisebb, mint kötődés előtti szabad ligandum
és

mintamolekula

felületének

az

összege.

A

kötődéskor

bekövetkező

felületcsökkenés az állófázishoz kötődés termodinamikai hajtóereje. A hidrofób
kölcsönhatásokkal ellentétes hatású, a mintavegyület és az eluens között létrejövő
hidrogénkötések, elektrosztatikus kölcsönhatások, dipólus-dipólus kölcsönhatások a
hidrofób (van dér Waals) kölcsönhatásokat gyengítik, így a mintamolekula retencióját
mind a minta és a szénhidrogén láncok közötti kölcsönhatás, mind a mintamolekula
és az eluens közötti kölcsönhatások egyaránt meghatározzák.
A mintamolekula poláris funkciós csoportjai kölcsönhatásba lépnek a poláris
eluenssel, ezáltal csökken a szénhidrogénláncokhoz kötődés erőssége. Annál
erősebb a hidrofób

kölcsönhatás,

minél

nagyobb

az érintkezési

felület a

mintamolekula és a szénhidrogéncsoport által létrehozott komplexben és/vagy
minnél nagyobb az eluens felületi feszültsége.
A retenciós faktor általános definíciója az alábbi egyenlettel adható meg:

k = 0K
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ahol k a retenciós faktor, ^ az állófázis és a mozgófázis térfogatának aránya, K a
mintamolekula adszorbciós folyamatának termodinamikai egyensúlyi állandója. Az
egyensúlyi állandó kifejezhető az állófázishoz kötődés közben

bekövetkező

szabadentalpia változással:

ahol

AG

a

mintamolekula

szénhidrogéncsoportokhoz

kötődésekor

fellépő

szabadentalpia változás, R az egyetemes gázállandó, T a hőmérséklet.
Az elmélet az állófázis felületének hatását a retenciós tényezőre figyelmen
kívül hagyja. Az elmélet elveti a megoszlási elméletet, mivel a kovalensen kötött
szénhidrogénláncok által alkotott, kb. 1-2,5 nm vastagságú, egyrétegű (“monolayer”)
hidrofób bevonat nem viselkedhet úgy, mint a folyadékok,

mivel a kötött

szénhidrogénléncoknak kisebbek a rotációs és transzlációs szabadsági fokai, mint a
folyadékfázist alkotó molekuláknak.
Az megoszlásos model szerint az állófázis passzív szerepet játszik a retenciós
mechanizmus létrejöttében. Az elmélet szerint az állófázis felületén mintamolekulák
adszorpciója,

majd

deszorpciója

történik,

ez

a

retenciós

mechanizmus

kialakulásának a hajtóereje. Az állófázis felületén elhelyezkedő szabad, illetve
különböző mértékben asszociált szilanolcsoportok hatását figyelmen kívül hagyja.
Érdekességként megemlítendő, hogy normál fázisú kromatográfiás elválasztásoknál
a retenciós mechanizmusért az eluensmolekulák és a mintamolekulák kompetitív
adszorpciója felelős [29,30,31].
A

retenciós

kovalensen

kötött

mechanizmusban

fontos szerepet játszik

szénhidrogénlánc

szénatomszáma.

a szilikagélhez

Számos

kutatócsoport

vizsgálta a retenció és a kovalensen kötött szénhidrogénlánc hossza közötti
összefüggést, vagyis a hidrofobba tett állófázisok közötti metiléncsoport-különbségre
eső szelektivitás változást (un “metilén-szelektivitás”). A különböző eljárással készült
fordított

fázisú

töltetek

kondenzált

policiklusos

aromás

szénhidrogének

elválasztásakor künönböző szelektivitást mutatnak. Minél hosszabb a szilikagélhez
kapcsolt szénhidrogénlánc, annál nagyobb a retenció, illetve a szelektivitás
[38,33,34], Berendsen és Guiochon [36,37,35] véleménye szerint létezik egy
szénlánchosszúság-tartomány,

amelyen

belül

a

szelektivitás

adott

méretű
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mintamolekulákra az állófázis lánchosszának növekedésével növekedést mutat. A
szelektivitás az áilófázishoz kötött szénhidrogénlánc szénatomszámának
növelésétől

független.

Ez

a

szénlánchosszúság

független

a

további

mozgófázis

összetételétől, de nagyobb mintamolekula esetén a kritikus szénlánchosszúság is
nagyobb.
A megoszlási elmélet feltételezi, hogy a fordított fázisú tölteteken a
mintamolekulák retenciós mechanizmusa a mintamolekuláknak a víztartalmú
mobilfázis,

valamint

megoszlásán

alapul,

a szénhidrogénláncokat
a

folyadék-folyadék

tartalmazó

megoszlási

elv

állófázis

közötti

szerint.

Érdekes

eredményekhez jutottak Roumeliotis [48], majd Lochmüller [39] és munkatársai,
amikor

folyadék-folyadék

megoszlási

hányadosokat

hasonlítottak

össze

a

folyadékkromatográfiásán mérhető szelektivitási értékekkel. A kísérletekben a poláris
fázis metanol-víz 50-50 v/v %-os elegye volt, míg az apoláris fázis valamilyen nalkán.

A

folyadékkromatográfiás

alkalmazott,

ugyanolyan

kísérleteket

szénatomszámú

a

megoszlásos

szénhidrogén

kísérleteknél

láncokkal

borított

állófázisokon végezték, míg eluensként szintén metanol-víz 50-50 v/v %-os elegyét
alkalmazták. Mindkét kísérletet ugyanazon mintamolekulákkal végezték el (benzol,
toluol, xilol). Úgy találták, hogy a benzolhomológoknál a folyadék- folyadék
megoszlási hányados logaritmusa arányos a C12 szénlánchosszúság után a
folyadékkromatográfiásán mért szelektivitás (relatív retenció) logaritmusával. Ez arra
enged következtetni, hogy poláris eluens hatására a szilikagél felületén elhelyezkedő
szénhidrogén

láncok

egy

"folyadékcsepp"

szerű

képződményt

alkotnak.

A

kísérleteket elvégezték oktadecilcsoportokkal hidrofóbbá tett állófázisokkal is,
azonban a folyadék-folyadék megoszlási kísérletnél az alkalmazott n-alkán az noktán volt, mivel az folyékony halmazállapotú. A folyadékkromatográfiásán mért
adatok arányosak voltak a folyadék-folyadék megoszlási kísérletek eredményeivel.
Az összehasonlíthatóság a különböző szénlánchosszúság miatt azonban kétséges.
A megoszlási elmélet is figyelembe veszi az állófázis tulajdonságainak (főképpen a
borítottságnak) a retencióra gyakorolt hatását [40,41,42].
Jaroniec [32] magyarázata szerint (ez az elmélet átfogóan, az állófázis és a
mobilfázis több tulajdonságát is figyelembe veszi) a retenciós mechanizmus első
lépése az eluens szerves komponensének a szilikagél felületén elhelyezkedő
szénhidrogénlánchoz kötődése. A következő lépésben a minta megoszlik az állófázis
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és a mobilfázis között, miközben az állófázisba jutott mintamolekulák kiszorítják
onnan a megkötött szerves eluensmolekulákat (a kiszorításos folyamat függ a
mintamolekulák és a szerves eluensmolekulák méretétől). Az állapot egy megoszlási
hányadossal írható le.
A

retenciós

elméletek

közül

az egyik

legújabb

és

legintenzívebben

tanulmányozott elméletet Dili és munkatársai [43,44] alkották meg. Az elmélet
feltételezi, hogy a retenciós mechanizmus létrejöttéért két fő folyamat felelős. Az
egyik irányító hatás a szabadenergia különbség (mintamolekula, valamint a
mobilfázisban és az állófázisban található molekulák között), ami a mintamolekula és
a körülötte előforduló molekulák között kölcsönhatások kialakítását teszi lehetővé. A
következő lépésben a kellően nagy borítottságú, részleges rendezettségű alkilláncok
egy entrópiavezérelt folyamatban kilökik a mintamolekulát az állófázisból.
A retenciós mechanizmus a mai napig is kutatott téma, a spektroszkópiai
módszerek

fejlődésével

figyelemmel

lehet

kísérni

a

folyadékkromatográfiás

körülmények között bekövetkező konformációváltozásokat mind az állófázis, mind a
mozgófázis és a benne oldott mintamolekulák szempontjából, illetve az állófázishoz
történő

kötődés során.

Raman

spektroszkópiás

mérésekkel

[45,46]

(amely

alkalmassá teszi a szilikagélhez kötött szénhidrogénláncok konformációváltozásának
mérését) kimutatták,

hogy apoláris, aromás,

kis molekulaméretű vegyületek

retenciós mechanizmusa (nagy borítottságú állófázisokon mérve) az oktadecilláncok
nagyfokú rendezetlensége miatt a megoszlási elmélet szerint történik. Bázikus,
aromás vegyületek (piridin és anilin) retenciója ugyanezen fázisokon egyrészt
hidrofób, másrészt szilanofil kölcsönhatások által történik. Raman spektroszkópiával
a szilanofil

kölcsönhatások

nem

mérhetőek,

mivel

a szilikagél felületéhez

hidrogénkötéssel kapcsolódó molekulák nem detektálhatóak ezzel a módszerrel. Az
eluens

és

az

állófázis

közötti

kölcsönhatások

is

vizsgálhatóak

ezzel

a

spektroszkópiai módszerrel, az önasszociációra képes eluensek (víz) adszorpciós
úton, míg az önasszociációra nem képes eluensek megoszlásos úton lépnek
kölcsönhatásba az állófázissal.
A fordított fázisú folyadékkromatográfia napjainkra a legelterjedtebben
alkalmazott kromatográfiás eljárás. A különböző polaritású, kis méretű molekulák
elválasztásától a biopolimerek szeparációjáig széleskörűen alkalmazható. Rendkívüli
népszerűségének

oka,

hogy

könnyen

kivitelezhető

és

az

elválasztandó

mintamolekulák retenciója a polaritásuktól függ. Mivel a leggyakrabban alkalmazott
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eljárás, állandóan felmerül az igény újabb, a korábbiaktól eltérő tulajdonságú
állófázisok fejlesztésére, alkalmazására.

1.4. Fordított fázisú C18 töltetek

A

leggyakrabban

használt

fordított

fázisú

töltetek

a

felületükön

oktadecilcsoportokat tartalmazó, szilikagél alapú töltetek. A fordított fázisú töltetek
készítésére többféle eljárás használatos. Egyik, általunk is használt eljárásnál a
szilikagélt szerves klórszilánokkal vagy alkoxiszilánokkal reagáltatják.

Ha az

alkalmazott klórszilán monofunkciós, azaz 1 klóratomot tartalmaz (pl. dimetiloktadecil-klórszilán), ún. monomer fázisokat kapunk [34,47,48,49,50], (3. ábra).
Dorsey és munkatársai [51] nagy borítottságú monomer fázisokat készítettek
olymódon, hogy a reakcióelegyet ultrahanggal kezelték.

U

SiOH

Sí(CH3)2R
Sí(CH3)2R

L

SiOH
SiOH

V~ SiOH

SiOH
Cí(CHO) SÍR

----------- *

i-.

Si(CH3)2R

L~ SiOH

SiOH

V-

Si(CH3)2R

SiOH

3.ábra
Monomer fázis előállítása monofunkciós szilánból vízmentes körülmények között

A másik fő típus a polimer típusú töltet. Ezek készülhetnek úgy, hogy. a
trifunkciós szilánt (triklór-oktadecil-szilán) számított mennyiségű víz jelenlétében
reagáltatják a szilikagéllel [38,52,49,50,53,54], (4. ábra), vagy nagymértékben
hidratált szilikagélből indulnak ki, ehhez adják a feleslegben alkalmazott, ugyancsak
trifunkciós szilánt [55,56,57,58]. Az utóbbi, ún. felületi polimerizációval ugyan
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rendkívül magas borítottságot érhetünk el, de az eluálódott csúcsok

gyakran

asszimetrikusak és a hatásosság (tányérszám) alacsony [55,59,60].

Si-O-Si-O-Si-R
*
0
Si-O-ái-R

SiOH

víz

O-Si-R
Si-O-ái-O-Si-R
ÓH Ó-Si-R

>-

C!3SiR

SiOH

OH

Si-O-ái-R

ÓH

4. ábra
Polimer fázis előállítása trifunkciós szilánból víz jelenlétében

A hidrofóbbá tett szilikagélek felszínén szabad szilanolcsoportok maradnak
vissza, melyek gyengén savasak, pKs értékük 5 és 7 között van. A szabad
szilanolcsoportok főleg a poláris mintamolekulákkal, különösen a bázikus karakterű
vegyületekkel kölcsönhatásba lépnek, ami a kromatográfiás felbontás romlásában,
ún.

“tailinges” csúcsokban,

az elválasztás

hatékonyságának

csökkenésében

nyilvánulhat meg. Fontos megemlíteni, hogy számos elválasztási feladat megköveteli
a szabad szilanolcsoportok jelenlétét [61,63] (pl. karotinoid izomerek elválasztása,
kondenzált policiklusos aromás szénhidrogének elválasztása).
A szilikagélből készült fordított fázisú töltet karakterét nem csak a szilikagél
felszínén található szilanolcsoportok abszolút mennyisége, hanem a geminális,
vicinális,

valamint

a

szabad

szilanolcsoportok

mennyiségének

egymáshoz

viszonyított aránya határozza meg [5,6,7,8,9,10,11,12].
Az állófázis minőségét jelentősen befolyásolják a reakció körülményei. Unger
[63], valamint Little és munkatársai [64,65] trifunkciós klórszilánokkal végrehajtott
reakciók esetén vizsgálták az alkalmazott oldószer, a reakcióhőmérséklet, valamint a
reakciók sorrendjének hatását a borítottságra. Az alkalmazott oldószerek közül a
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halogéntartalmú oldószerek bizonyultak a leghatásosabbnak, míg a metanol volt a
legkevésbé alkalmas. Bázikus tulajdonságú vegyületek (aminok, piridin, stb.)
használata gyorsítja a szilanizálási folyamatot, mivel megkötik a keletkező sósavat
[63].
Összehasonlítva a monomer és polimer fázisokat jelentős
mutatkozik

a

fázisok

(felületegységhez

kötött

széntartalma

között.

oktadecilcsoportok

A

polimer

fázisok

mennyisége)

különbség
borítottsága

nagyobb,

mint

a

monomereké. Ez befolyásolja a mintavegyület retencióját.
A polimer, nagy borítottságú fázisok bizonyos vegyületek elválasztásakor nagy
szelektivitást

mutatnak,

elsősorban

a

kondenzált

policiklusos

aromás

szénhidrogének elválasztása során. 1979 és 1981 között számos közlemény
született, amely a kerseskedelemben kapható, különböző körülmények között készült
Ci8 fázisok szelektivitás különbségét hasonlította össze [66,67,68,69]. Wise és
munkatársai [72] 1981-ben száz kondenzált policiklusos aromás szénhidrogén
kromatográfiás viselkedését hasonlították össze monomer és polimer állófázisokon.
A mintamolekulák alakját jellemző, a molekula méreteiből számított arányossági
tényezőt (ún. “length-to-breadth ratio”) hasonlították össze az egyes mintamolekulák
izomereinek retenciójával. Azt találták, hogy minnél nagyobb ez az arányossági
tényező, annál nagyobb az adott izomer mintamolekula retenciója. A síkalakú
molekulák retenciója az erősebb adszorbciós kölcsönhatás miatt nagyobb, mint a
nem sík alakú vegyületeké. Természetesen a “hosszúság-szélesség” arányából
számolt tényező csak izomer, tehát azonos molekulatömegű (mint például az
antracén

és

a

fenantrén)

vegyületek

összehasonlítását

teszi

lehetővé.

A

kísérletekből kiderült, hogy polimer Ci8 állófázisok esetén szorosabb összefüggés
(linearitás) volt a retenciós adatok, valamint a molekulák alakját jellemző tényező
között, mint monomer állófázisok alkalmazása esetén. Wise egy másik munkájában
[60] kimutatta, hogy különböző borítottságú polimer fázisok esetén a legnagyobb
borítottságú

polimer fázison

mérhető

ugyanazon

izomerekre

a

legnagyobb

szelektivitás. Az alak szelektivitás nő a szilikagél felületéhez kovalensen kötött
szénhidrogénlánc hosszával [34,56,70], valamint a hőmérséklettől is függ [71], az
elválasztás hatásossága alacsonyabb hőmérsékleten jobb. Sander és Wise [50,57]
nevéhez fűződik az ún. “rés-model” (“slot-model”) leírása, ahol a szerzők a hidrofób
szénhidrogénláncokkal borított fázis felületén a láncok között réseket képzelnek el,
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melyekbe a planáris szerkezetű kondenzált policiklusos aromás szénhidrogének
könnyebben illeszkednek, mint a nem planárisak. Érdekes próbálkozás volt, mikor az
ún. átmeneti, tehát borítottság szerint a monomer és a polimer fázisok közé eső
állófázisokat úgy próbáltak készíteni, hogy monomer és polimer körülmények között
készült fázisokat különböző mennyiségben arányban kevertek össze. Sander és
Wise akkori elképzelése szerint az így kapott “keverék- fázis” rendelkezhet a polimer
fázisokra jellemző alak szelektivitással, de a fázisokon mérhető retenció a
kondenzált policiklusos aromás szénhidrogénre nézve kisebb, vagyis az elválasztás
időigénye kisebb. Átmeneti (“interphase”) fázisok készíthetők trifunkciós szilánból
vízmentes körülmények között (5. ábra).

5. ábra
Átmeneti fázis készítése trifunkciós szilánból vízmentes körülmények között

Az állófázis alak szelektivitásán kívül fontos az ún. metilén szelektivitás, amely
megmutatja az állófázis alkilhomológokkal szembeni elválasztási hatékonyságát.
Rimmer [56] és munkatársai monomer és polimer állófázisokat készítettek 13-18
szénlánctartományban. A metilén szelektivitás vizsgálata alkilbenzol homológokkal
történt. A különböző szénlánchosszúságú állófázisok esetén kis eltérés mutatkozott
a szelektivitásban. A metilén szelektivitás nőtt a hőmérséklet csökkenésével,
valamint a mobilfázis organikus komponenstartalmának a csökkenésével. Állandó
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hőmérsékleten

és

változatlan

mobilfázis

összetétel

mellett

ugyanazon

szénlánchosszúságú állófázis metilén szelektivitása a borítottság növekedésével
nőtt.
Napjainkban is számos munka jelenik meg egy-egy újfajta módon szintetizált
C18 fázis

előállításával,

illetve

használhatóságával

kapcsolatban.

Silva

és

munkatársai [73] egy trifunkciós szilán ([(3-oktadecil)-propil]-ureatrietoxi-szilán)
felhasználásával savamidcsoportot tartalmazó C i8 fázist állítottak elő. A fázist az
SRM 869a keverékkel tesztelve (2.5. fejezet) a fázis polimer jellegűnek bizonyult
(ajBN/BaP < 1), ami a trifunkciós urea-alkoxiszilán esetén várható is volt. A polimer
szerkezet előnyös,

mivel növeli a szilikagél hordozó hidrolízissel szembeni

stabilitását. Az ilyen módon előállított állófázis különösen hatásosnak bizonyult
poláris, erősen bázikus vegyületek (propranolol, amitriptilin) elválasztására, melynek
oka a szerzők magyarázata szerint az, hogy a savamidcsoport kölcsönhatásba lépett
a szilikagél felszínén

található,

a szilanizáláskor el

nem

reagált,

szabad

szilanolcsoportokkal, így a nemkívánatos, “tailinget” eredményező kölcsönhatások
csökkentek. Poláris csoportot magában foglaló (ún. "polar-embedded ) C i8 fázisokat
Layne [74] is előállított. A poláris csoport ebben az esetben is amidcsoport volt. A
poláris csoportot nem tartalmazó C i8 fázisokkal szemben az amidcsoportot
tartalmazó állófázis hidrofób tulajdonsága csökken. A savas, illetve bázikus karakterű
mintavegyületek a C i8 fázis amidcsoportjával ionos és dipólus kölcsönhatásokat
alakítanak ki. Az apoláris mintavegyü letek retenciója a poláris csoportokat tartalmazó
C i8 fázisokon kisebb, mint a hagyományos, poláris csoportot nem tartalmazó C18
fázisokon.
Kis maradék szilanolcsoport aktivitással rendelkező C i8 állófázisokat készített
Pesek és Matyska [75]. A két lépésből álló reakcióban az első lépés során a
szilikagélt trietoxi-szilánnal reagáltatták, mely monomolekuláris, egyenletes hidrid
bevonatot (“monolayer”) eredményezett. Ezt az ún. szilanizálási reakciót egy
hidroszilanizációs reakciólépés követte, amely során katalitikus körülmények között
telítetlen vegyületekkel, olefinekkel ( a mi esetünkben oktadecénnel) reagáltatták a
hidrid bevonatot tartalmazó szilikagélt. Az újfajta módszer egyik előnye, hogy a
kapott hidrofób fázis szilanofil aktivitása alacsony, mivel a trietoxi-szilánnal történő
reakció után viszonylag kevés szilanolcsoport maradt a szilikagél felszínén, a CPMAS-NMR (“29Si cross polarization magic angle spinning nuclear magnetic

20

resonance spectroscopy”) mérések is ezt igazolják. A másik, előnyös tulajdonság,
hogy a hidroszilanizációs lépés során keletkező -Si-C- kötések hidrolitikus stabilitása
nagyobb, mint a hagyományos módon készült töltetekben található -Si-O-Si-Ckötéseknek [76,77].
Az új módszer hátránya az elterjedt, klórszilánokkal történő reakciókkal
szemben a megvalósítás nehézsége (két reakciólépés, az alkalmazott katalizátort el
kell távolítani).
A fordított fázisú töltetek stabilitása lúgos közegben nagyobb, mint a
szilikagéleké. Amennyiben a bázikus eluens valamilyen szerves vegyületet tartalmaz,
úgy a fordított fázisú töltet stabilitása jelentősen romlik. A savval mosott szilikagélből
készült, hosszú szénláncot tartalmazó, nagy borítottságú, utánszilanizált állófázisok
lúgos kémhtású eluens használatakor stabilisabbak, mint a rövidebb szénláncokat
tartalmazó, kis borítottságú, nem utánszilanizált fordított fázisú töltetek [78,79].

1.5. Fordított fázisú C30 töltetek

A poláris és nem poláris karotinoidokat tartalmazó, bonyolult összetételű,
természetes eredetű minták elválasztása nehéz, sokszor csak részben megoldható
probléma az analitikában. A fordított fázisokon történő elválasztások során
tanulmányozták a fázisok tulajdonságainak hatását a karotinoidok elválasztására. A
nagyobb

borítottságú,

a

rendelkező töltetek jobb

szilikagélhez

kötött,

hosszabb

szénhidrogénlánccal

hatásossággal választották el a karotinoidokat és

izomerjeiket egymástól. A szabad szilanolcsoportok száma is befolyásolja az
elválasztást.

Felmerült az igény egy olyan állófázis létrehozására,

mely a

karotinoidok és azok izomerjeinek szétválasztásakor jobb alak szelektivitással bír,
mint a polimer Ci8 fázisok.
Az első, polimerizációval készült C3o fázist Sander és munkatársai [80]
készítették és írták le 1994-ben. A szerzők az C30 fázis optimális előállításának
céljából három, különböző körülmények között készült C i8 állófázist készítettek.
Ugyanazt a szilikagélt az első estben dimetil-klór-oktadecilszilánnal vízmentes
körölmények között (monomer fázis), a második esetben triklór-oktadecilszilánnal
szintén vízmentesen (átmeneti fázis), míg a harmadik esetben szintén triklóroktadecilszilánnal, de számított mennyiségű víz hozzáadásával (polimer fázis)
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reagáltatták.

A

fázisok

szelektivitásának

tesztelése

a

már

említett,

háromkomponensű SRM 869 tesztkeverékkel történt. Három, nem poláris karotinoid
elválasztásánál ( a- és p-karotin, valamint a likopin) a polimer fázis bizonyult a
legjobbnak. A szabad szilanolcsoportok hatása a karotinoidok elválasztására ismert
volt [34,54]. Sander és munkatársai is bizonyították ezt munkájukban. A polimer
(legnagyobb alak szelektivitású) állófázis egy-egy részletét trimetil-klórszilánnal, és
hexametil-diszilazánnal utánszilanizálták. Az utánszilanizálás a már említett, nem
poláris karotinoidok elválasztására nem volt hatással, míg a polárisabb lutein és
zeaxantin sokkal rosszabbul vált el egymástól az utánszilanizált tölteteken [54].
A hidrofób réteg vastagságának figyelembe vétele szintén fontos tényező. A
p-karotin transz izomerjének molekulamérete kb. 3 nm. A monomer C i8 fázis
fázisvastagsága kb. 1,7 nm, a polimer C i8 fázis kb. 2,1 nm vastagságú, míg a
monomer C30 fázis vastagsága kb. 2,5 nm (polimer C30 fázisra nem találtam adatokat
a szakirodalomban). Az elmondottak alapján a polimer C30 fázisok vastagsága még
nagyobb, mint a monomereké, ez a transz-p-karotin méretét figyelembe véve még
erősebb hidrofób interakcióra ad lehetőséget.
Nagyon fontos a kiindulási szilikagél pórusméretének a figyelembevétele,
különösen, ha polimer fázisokat (nagy hidrofób rétegvastagságú fázis) akarunk
előállítani. Mivel a szilanizálás során a pórusátmérő csökken, kis pórusátmérőjű
szilikagélekből

készült,

nagy borítottságú

polimer fázisoknál

a pórusátmérő

csökkenéséből adódóan a nagyobb mintamolekulák pórusokba jutása gátolt.
A fent említett tényezőket figyelembe véve az első C30 fázisok kb. 20 nm
átlagos pórusátmérőjű szilikagélekből készültek.
A C3o fázisok szelektivitása nagy mértékben függ a hőmérséklettől, ami a
szilikagélhez

kapcsolt

C3o láncok

hőmérsékletfüggő

konformációváltozásaival

magyarázható. Albert és munkatársai [81,82,83] spin diffúziós NMR mérésekkel
kimutatták, hogy a triakontillánc szilikagél felszínétől számított 4. és 27. szénatomja
között cisz-transz átalakulás mutatható ki, amely erősen

hőmérsékletfüggő.

Alacsonyabb hőmérsékleten a triakontilcsoportok nagyobb része a kevésbé mobilis,
de hosszabb transz konformációban fordulnak elő, míg magasabb hőmérsékleten a
mobilisabb cisz konformerek dominálnak. Tehát alacsonyabb hőmérsékleten a
nagyobb alak szelektivitás a jellemző a transz konformációjú láncoknak köszönhető
erősebb kölcsönhatások (triakontilcsoport és mintamolekula között) miatt [84]. A C3o
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fázisok különböző hőmérsékleten történő szilárd fázisú NMR mérései megadják,
hogy az adott hőmérsékleten az állófázis szénhidrogénláncainak mekkora hányada
van cisz, illetve transz konformációban. A különböző hőmérsékleteken mért
konformerek aránya összefüggést mutat az ugyanazon hőmérsékleteken mért
kromatogtáfiás viselkedéssel, amennyiben alacsonyabb hőmérsékleten (láncok nagy
része transz konformációiú) az elválasztások hatásosabbak. Az NMR mérések arra
engednek következtetni,

hogy a C3o fázisokhoz kötött triakontilláncok nem

kromatográfiás körülmények között is folyadékszerű viselkedést mutatnak.
Raitza és Albert [88] legújabb eredményei szerint (szintén spin diffúziós,
szilárd fázisú NMR kísérleteken alapuló) a szilikagél felületén kovalansen kötött
triakontilcsoportok két szerkezeti egységben (ún. “domain”) csoportosulnak. Az
egységek lehetnek rigid, transz konfigurációjú triakontil láncokat tartalmazó egységek
és mobil, cisz konfigurációjú láncokból álló egységek, melyek természetesen
átalakulhatnak egymásba. A merev egységekben a borítottság nagyobb, mint a
mobilis egységekben. A két egység között dinamikus egyensúlyi állapot alakul ki. A
kétfajta lánccsoportosulás mérete az NMR vizsgálatokból becsülhető.
A C30 állófázisok a kiváló alakszelektivitáson kívül számos, kromatográfiás
szempontból kedvező tulajdonsággal rendelkeznek. A mintavegyületeket viszonylag
nagy koncentrációban is képes jól szétválasztani (nagy az oszlop kapacitása), az ún.
túltelítettségi effektus sokkal nagyobb koncentrációnál jelentkezik, mint ugyanazon
vegyületeknek a C i8 fázisokon történő elválasztásakor. Ez a kapcsolt technikák
alkalmazásakor, különösen a HPLC-NMR esetén használható ki, ahol magas
mintakoncentráció alkalmazása szükséges [85,86,87,88].
Szintén az előnyös tulajdonságok közé tartozik a magas visszanyerési érték.
Egyes kísérletek szerint egy C i8 oszlopon való áthaladás során a p-karotin
mennyiségének mindössze 66 %-a volt visszanyerhető. Ez az érték 97 %-ra javult
C30 állófázis alkalmazásakor [87].
A szerkezeti izomerek elválasztása (pl. karotinoidok, tokoferol származékok,
A-vitamin és származékai) C i8 állófázis alkalmazásakor számos esetben csak
gradiens elúcióval valósítható meg. Ugyanezen izomerek C30 állófázison már
izokratikusan is elválaszthatóak.
A

C30

állófázisokat

leggyakrabban

különböző

biológiai

minták

karotinoidösszetétel elemzésére alkalmazzák. C30 állófázisok használatával bonyolult
összetételű minták analízise végezhető el eredményesen [89,90,91,92,98,88,85].
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Polimer C i8 állófázis alkalmazásával jó elválasztást lehet kapni a nempoláris
karotinoidokra, de a p-karotin cisz-transz izomerjeinek az elválasztása nem
kivitelezhető [88]. C30 állófázison ugyanilyen kísérleti körülmények között az
izomerek elválnak egymástól [93,94,95]. Fontos megemlíteni, hogy a likopin
retenciós viselkedése erősen függ az állófázis tulajdonságaitól: monomer Ci8
fázisokon az a- és p-karotin előtt eluálódik, amíg polimer C-|8 és C30 fázisokon ezen
komponensek után eluálódik és kötődése az állófázishoz nagyobb. [95,96,92,94,88].
A szelektivitás nagymértékben függ az alkalmazott eluenstől. A p-karotin
izomerjeinek elúciós sorrendje eltérő, ha a metanolt acetonitril helyettesíti az
eluenskeverékben [88,97].
Amíg a poláris karotinoidok elválasztása erősen befolyásolt az eluens
víztartalma által, addig az apoláris karotinoidok nem érzékenyek az eluens
víztartalmára. C30 fázisok esetén gyakran alkalmaznak metanol és metil-tercier-butiléter tartalmú eluenst [95,93,94,98]. A metil-tercier-butil-étert helyettesítheti aceton is
[90,95]. Mind az acetont, mind a metil-tercier-butil-étert azért keverik a metanolhoz,
hogy a likopin retencióját csökkentsék [88].
A C30 fázisokat karotinkémiai kutatásokon kívül leginkább a tokoferol [99,87],
illetve a retinolszármazékok elválasztására alkalmazzák [81,87,88]. Az újabb kutatási
eredmények fillokinon (K-vitamin) izomerek C3o fázison történő eredményes
elválasztásáról számolnak be [100].
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2. Fordított fázisú folyadékkromatográfiás állófázisok jellemzésének
módszerei
2.1. Pórusszerkezet meghatározása kizárásos kromatográfiával

Szilikagélek

pórusszerkezete

alatt

értjük

azok

fajlagos

felületét,

pórustérfogatát, átlagos pórusátmérőjét és pórusméreteloszlását, valamint a töltött
oszlopok porozitását, pórus- és hézaghányadát.
A fajlagos felület és pórusméret meghatározásásának egyik útja a nitrogén
adszorpciós módszer alkalmazása. A töltet fajlagos felületének ismerete fontos, mert
közvetlen összefüggésben van a retencióval. Nagyobb fajlagos felületű tölteteken a
retenció is nagyobb. A pontos mérés feltétele, hogy

kizárólag fizikai adszorpció

következzen be. Ez nem mindig teljesül, mivel a nitrogénmolekulák a szabad
szilanolcsoportokon különösen erősen adszorbeálódnak. E hatás főleg a kis
pórusoknál érvényesül, ezért különösen kritikus esetekben nitrogén helyett argont
használnak.
Lehetőség van a fajlagos felület és porozitás meghatározására kromatográfiás
úton is, kizárásos kromatográfia felhasználásával [101,102]. A módszernél a
különböző molekulaméretű polisztirol mintákat adagolunk az oszlopra diklórmetán
eluensben. A legnagyobb molekula (2,6 x 106 dalton, ami hozzávetőleg 370 nm
átlagos átmérőjű) minden pórusból kizáródik, míg a legkisebb (80 dalton, a benzol)
minden 0,8 nm-nél nagyobb pórusba belefér. A többi, e két molekulaméret közé eső
polisztirol standard adagolásával a retenciós térfogatokból a pórusméreteloszlási
görbe, az átlagos pórusátmérő ($ meghatározható. A benzol elúciós térfogata az
oszlop teljes pórustérfogatát, az ún. totálporozitást (VT, szemcsék közti tér + a
szemcsékben lévő pórusok térfogata), a legnagyobb polisztirol standard retenciós
térfogata az oszlop hézagtérfogatát (\/o) adja meg. A két térfogat különbsége a
pórustérfogat (Vp):

Vp=VT- V 0
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Ha ismerjük az üres oszlop térfogatát (\4), akkor a totálporozitás:

ii
*0

és a hézag hányad (So):
* -Ü
0 K,

E két adatból a pórushányad értelemszerűen:
VT- V n
sp =

V,

S-r —8/

Amennyiben feltételezzük, hogy a rendszer pórusai jó közelítéssel henger
alakúak

(Kelvin-féle

pórusok),

az átlagos

pórusátmérő

és

a

pórustérfogat

ismeretében kiszámíthatjuk a kromatográfiásan mért fajlagos felületet:
4-P
?
skr = - ~ r L (m 7g)
<P
Vpsp az 1 g adszorbensre vonatkoztatott fajlagos pórustérfogat cm3/g-ban kifejezve, <j>
a töltet átlagos pórusátmérője, melynek értékét nanométerben adjuk meg.
Kísérleteim során a folyadékkromatográfiás állófázisok pórusszerkezetének
mérése a kizárásos kromatográfiás módszerrel történt.
2.2. Borítottság meghatározása
A fordított fázisú töltetek széntartalmának meghatározása elemanalízissel,
Carlo Erba EA 1110 CHNS. típusú elemanalizátorral történt. A borítottságértékek az
alábbi összefüggés szerint számítottam:

N(jumolxm 2)

106PC
1
1200«c - Pc(M - í ) S

26

ahol Pc a fordított fázisú töltet széntartalma (m/m%), nc a szilikagél felületéhez
kovalensen kötött szénhidrogénlánc szénatomszáma, M a kötött szénhidrogénlánc
molekulatömege, S a kiindulási szilikagél fajlagos felülete.
2.3. A retenciós faktor mérése
Adott,

VA retenciós

térfogattal

eluálódó

"A"

komponens

retenciója

kiszámítható az eluens áttörési térfogatának vegyület retenciós idejének (\/0)
ismeretében, amikor k a retenciós faktor megadható:
V —V
K
Mivel az elúciós térfogat mérésénél sokkal könyebb az eluálódott mintavegyületek
retenciós idejének a mérése, ezért a retenció az alábbi képlettel megadható:

k = ÍAZljL
h
A retenciós faktor az oszlop hosszától függeten, dimenzió nélküli szám.
2.4. A szilanofil aktivitás (utánszilanizáltság) mérése
A

szilikagél

hosszú

szénláncot

tartalmazó

szilanizálószerrel

történő

szilanizálása után kapott hidrofób fázis még mindig tartalmaz a szilikagél felszínén
szabad szilanolcsoportokat, melyek az elválasztandó mintavegyületekkel szilanofil
kölcsönhatásokat hozhatnak létre és az elválasztást befolyásolják. Ohmacht és
munkatársai

[54]

kimutatták,

hogy

poláris

karotinoidok

elválasztása

sokkal

hatásosabban megvalósítható nem utánszilanizált Ci8 állófázisokon. Sander és Wise
kimutatta, hogy polimer C-i8 állófázisokon az utánszilanizálás nem változtatja meg az
kondenzált policiklusos aromás szénhidrogénekkel szemben mutatott szelektivitást,
míg a kisebb borítottságú, átmeneti jellegű Ci8 fázisok esetén a kondenzált
policiklusos

aromás

szénhidrogének

retencióját

a

hidrofób

és

a

szilanofil

kölcsönhatások okozzák. Ezt a megállapítást alátámasztja Ohmacht' és Matus
munkája [53] is. Bázikus minták elválasztásánál a azabad szilanolcsoportok jelenléte
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nem kívánatos a savanyú szilanolcsoportok és a bázikus molekulák kölcsönhatása
miatt (“tailinges”.csúcsok).
Az utánszilanizálás történhet oldatfázisban és alkalmazzák az ún. magas
hőmérsékletű szilanizálást is [103,104].
A szilanofil aktivitás tesztelésére a piridin és a fenol elválasztása alkalmazhazó
[103,104]. Az eluens acetonitril és víz 50/50 v/v % elegye. Jól utánszilanizált Ci8
fázisok esetén az aPjridin/ fenol érték kisebb, mint 1.
Az utánszilanizáltság és hidrofóbicitás vizsgálatának egy másik, összetettebb
módja az Engelhardt-féle teszt [105,106,107]. A mintavegyületek elválasztásával az
állófázis hidrofób, poláris valamint szilanofil tulajdonságára kapunk információt. A
tesztkomponensek elválasztásakor az alkalmazott eluens metanol-víz 1:1 térfogat %os elegye. Az Engelhardt-teszt komponensei: fenol, anilin, N,N-dimetil-anilin, etilbenzoát, etil-benzol, toluol, o-, m-, p-toluidin, benzoesav, p-etil-anilin. Az etil-benzol,
illetve a toluol retenciója jellemzi az állófázis hidrofób tulajdonságát. A szilanofil
kölcsönhatás erősségére a bázikus tulajdonságú vegyületek (anilin, o-, m-, p-toluidin,
p-etil-anilin) retenciójából következtethetünk. Az etil-benzoát, illetve a fenol az állófázisok
poláris tulajdonságát jellemzi. Az N,N-dimetil-anilin a hidrofób karaktert jellemzi.

2.5. A töltetek monomer és polimer jellegének megkülönböztetése

Először Sander és Wise [70,108,109] javasolta a három kondenzált
policiklusos

aromás

szénhidrogénből

álló

keverék

használatát

a

töltetek

szelekktivitásának jellemzésére. A benzo[a]-pirénből, az 1,2:3,4:5,6:7,8-tetrabenzonaftalinból, fenantro-[3,4-c]-fenantrénből álló keveréket izokratikusan választották el
különböző körülmények között készült tölteteken. A mintavegyületek közül a
benzo[a]-pirén síkalakú, planáris molekula, míg a fenantro-[3,4-c]-fenantrén a
legkevésbé planáris alakú. A fázisok szelektivitása a 1,2:3,4:5,6:7,8-tetrabenzonaftalinnak (TBN) benzo[a]-pirénre (BaP) vonatkozó szelektivitásával jellemezhető.
Az állófázis lehet a.) polimer, ha ajBN/BaP < 1, b.) átmeneti jellegű, ha 1 < aTBN/BaP <
1,7 és c.) monomer, ha 1,7 < ajBN/BaP ■ Az átmeneti fázisokat a szerzők nagy
borítottságú monomer fázisoknak nevezik, amelyek vízmentes körülmények között,
trifunkciós szilánból készülnek [110,108]. Az alkalmazott eluens acetonitril-víz 85/15
v/v %-os elegye [109].
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2.6. Fordított fázisú töltetek minősítésére alkalmazott elválasztások

A C3o fázisoknál a különböző pórusátmérőjű szilikagélek alak szelektivitás
tesztelése tokoferol izomerekkel történhet (Az izomerek képlete a Függelékben
található). A négy izomer (a-, p-, y-, 5-tokoferolok) elválasztása ugyan lehetséges
normál fázisú kromatográfiás körülmények között, szilikagél oszlopon, etil-acetát és
hexán eluenskeverékkel [111,112], de problémát okozhat a reprodukálhatóságban
az eluensek minimális víztartalma. A szilikagél oszlopok ekvilibrálása rendkívül
időigényes. Fordított fázisú, Ci8 tölteteken történő elválasztásoknál el lehetett érni a
kritikus, y- és p-tokoferol izomerpár között részleges elválasztást, de csak akkor, ha a
tokoferol izomerek szerkezetét módosítják, például az aromás gyűrűn lévő hidroxil
csoportot észteresítik (acetát, illetve butirát származékokat állítanak elő) [113].
Fordított

fázisú

munkatársai

folyadékkromatográfiás

[114]

körülmények

pentafluor-fenil-csoportokkal

között

hidrofóbizált

Richheimer
töltet

és

(PFPS)

használatával jó elválasztást értek el a kritikus y- és p-tokoferol izomerpár között.
Abidi és Mounts a pentafluor-fenil-fázist hasonlította össze oktadecil-polivinil-alkoholcsoportokkal borított töltettel és ezeken a fázisokon a kémiailag nem módosított
tokoferol izomerek jól szétválaszthatóak (részleges szétválás y- és p-tokoferol
izomerpár között) [113].
Izokratikus körülmények között, metanol eluens alkalmazásával a y- és p-tokoferol
részlegesen elválasztható C30 fázisokon [87],
Amint az 15. fejezetben már említettük, a C30 fázisok legfontosabb
alkalmazási területe a karotinoidok analízise, a geometriai izomerekkel szemben
mutatott alak szelektivitás.
Intézetünkben preparált luteint és zeaxantint izomerizáltam jódkatalizált
módon [115] és a kapott, bonyolult összetételű izomerkeveréket izokratikus
körülmények között szétválasztottam utánszilanizált és nem utánszilanizált C30
fázisokon és összehasonlítottam a kapott eredményt az irodalomban található
adatokkal (A lutein és zeaxantin izomerjeinek képlete a Függelékben található).
A fordított fázisú tölteteknek egy érdekes alkalmazási területe a fullerének
elválasztása. Ohta és munkatársai [116, 117] részletesen vizsgálták a hőmérséklet
hatását a különböző szénatomszámú fullerének elválasztására. A C6o, C70 valamint a
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nagyobb szénatomszámú fullerének közti felbontás a hőmérséklet csökkenésével
javult mind monomer, mind polimer C i8 töltetek alaklmazásával. Nagyon alacsony,
-70°C hőmérsékleten a felbontás nagymértékben romlott (polimer C i8 fázison a
fullerének nem váltak el) és a retenció is jelentősen csökkent. A maximális retenciók
-10°C-on voltak mérhetőek nagy borítottságú, monomer Ci8 tölteteken. A monomer,
nagy borítottságú C i8 fázisok használata alacsony hőmérsékleten hatékonyabb
elválasztást tesz lehetővé, mint a kisebb borítottságú, monomer Ci8 fázisok.
Monomer Ci8 tölteteken a fullerének jól elválaszthatóak alacsony hőmérsékleten,
míg a polimer C i8 fázisok kb. 20°C-on adnak jó, a monomer fázisokkal megegyező
hatásosságú elválasztást. Fullerének elválasztására C30 fázisokon is történtek
kísérletek. Ohta és munkatársai [118] kimutatták, hogy különböző szénatomszámú
fullerének maximális retenciója monomer C30 fázison 20 C körüli hőmérsékleten van.
A fullerének nem képesek a hidrofób C3o láncokkal erős interakciókat létrehozni, ha
azok nagy része egyenes, transz konformációjú, mivel a nagy méretű, gömb alakú
fullerének az alacsony hőmérsékleten rigid struktúrájú hidrofób rétegből kizáródnak.
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3. Kutatási célok
Vizsgálataink során az alábbi kérdésekre kerestünk választ:
L
a. ) Milyen összefüggés figyelhető meg a kiindulási szilikagél pórusszerkezete és a
belőle készült fordított fázisú töltet borítottsága között ?

b. ) Hogyan befolyásolja a szénhidrogénlánc hossza a töltet borítottságát és retenciós
viszonyait ?

!L
a. ) Megfigyelhető-e a vízmentes körülmények között, trifunkciós szilánból előállított
C30 állófázisok esetén is jelentős alakszelektivitás ?

b. ) Milyen hatása van az utánszilanizálásnak a Ci8 és C30 fázisok kromatográfiás
tulajdonságaira ? Hogyan befolyásolja a szabad szilanolcsoportok számának
csökkentése a szelektivitást ?

ÜL
a. ) Új, eddig le nem írt alkalmazás területek kutatása az előállított nagyborítottságú
C18 és C3o töltetek alkalmazásával.

b. ) A lutein savkatalizált epimerizációs folyamataiban keletkezett anhidrolutein
izomerek elválasztása nagy borítottságú C i8 állófázisokon és a származékok
szerkezetének igazolása LC-MS kísérletben.

c. )

Enzimaktivitással

rendelkező,

humán

funkcióanalízise LC-MS módszer kidolgozásával.

placentából

izolált fehérje

(PP20)
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4. Kutatási eredmények
Doktori értekezésem a 6.1. fejezetben szereplő négy közleményre épül, amelyeket a
PTE ÁOK Doktori szabályzata 15. §-ának 1b. pontja alapján foglalok össze. Az
ábrákat a közvetlen szövegkörnyezetben helyeztem el, megkönnyítve a szövegben
leírtak követését.
4.1. Kísérleti körülmények, módszerek

4.1.1. Szilikagélek előállítása és jellemzése

Az

állófázisok

előállításához

szükséges,

különböző

pórusátmérőjű

szilikagéleket ún. hidrotermális eljárással állítottam elő. A kiindulási szilikagél
szemcsemérete 6 pm, átlagos pórusátmérője 9,3 nm, fajlagos felülete 330 m2xg'1. A
hidrotermális kezelés előtt a szilikagélt 20 %-os salétromsav-oldattal főztük 5 órán
keresztül. Az így előkezelt szilikagélt bidesztillált vízzel savmentesre mostuk, majd
220°C-on 50 órán keresztül szárítottuk.
Az előkezelt szilikagélből 20 g-ot főzőpohárba helyeztünk. Autoklávba 80 cm3,
frissen kiforralt bidesztillált vizet tettünk, majd a szilikagélt tartalmazó főzőpoharat
óvatosan elhelyeztük, az autoklávot lezártuk és különböző hőmérsékleteken 50 óra
hosszat hőkezeltük. A hőkezelés után a szilikagélt 220°C-on 50 órát szárítottuk. Az
így kapott szilikagélek pórusszerkezetének meghatározása a 2.1. fejezetben leírt
módszerrel történt.

4.1.2. C18fázisok előállítása és jellemzése

A szilanizálási reakció előtt a szilikagéleket 120°C-on 8 órán keresztül
szárítottuk a fiziszorbeálódott víz eltávolítása végett. A szilikagélt vízmentes
körülmények között toluol, acetonitril és számított mennyiségű, feleslegben vett
triklór-oktadecil-szilán keverékében szuszpendáltuk, a keletkező sósav megkötésére
trietil-amint adtunk a reakcióelegyhez. A reakcióelegyet 8 óra hosszat refluxáltuk. A
reakció befejeztével a reakcióelegyet alaposan mostuk (háromszor toluollal, egyszer
diklór-metánnal, majd metanollal, háromszor metanol-víz 60/40 v/v% keverékével). A
második mosás előtt a metanol-víz eleggyel felszuszpendált tölteteket egy óra
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hosszat forraltuk. A tölteteket infravörös lámpa alatt, végül vákuumban 130°C-on
szárítottuk. Az így kapott tölteteket nitrogénáramban hőkezeltük, a hőmérsékletet
fokozatosan emelve 80°C-ról 220°C-ra.
Az

oktadecilcsoportokkal

diszilazán

és

borított

trimetil-klórszilán

töltetek

keverékével,

utánszilanizálása

hexametil-

dimetil-formamid

és

toluol

oldószerkeverékben, vízmentes körülmények között történt. Az utánszilanizálás
időtartama 45 perc volt, a reakciót az előbb ismertetett mosási lépések követték. Az
utánszilanizált tölteteket infravörös lámpa alatt,

majd vákuumban

130°C-on

szárítottuk.
A tölteteket acetonban szuszpendáltuk és Haskel MCP-110 szivattyúval 400
bar nyomáson, hexán nyomófolyadék alkalmazásával 150 mm><4,6 mm geometriájú
saválló, elektropolírozott oszlopba töltöttük.
A

fordított

fázisú, nem

utánszilanizált

és

utánszilanizált

töltetek

pórusszerkezetének vizsgálata a 3.7. fejezetben leírtak szerint történt.
A töltetek hidrofóbicitásának jellemzésére benzolt, pirént és benzo(a)-pirént
választottunk el. metanol eluensben. Az állófázisok további vizsgálata a 3.5.
fejezetben

leírtak

szerint,

SRM

869a

keverék

alkalmazásával

történt.

Az

utánszilanizálás hatásosságát fenol és piridin, acetonitril-víz 50-50 v/v %-os elegyben
végzett elválasztásával ellenőriztük (lásd. 2.4. fejezet).

4.1.3. C30fázisok előállítása és jellemzése

A 4.1.1.

fejezetben

leírt módon készített,

különböző pórusszerkezetű

szilikagéleből a 4.1.2. fejezetben leírt eljáráshoz hasonlóan C30fázisokat készítettünk
számított mennyiségű, feleslegben vett triklór-triakontilszilán alkalmazásával. A
reakció

után

ugyanazon

mosási,

szárítási,

valamint

hőkezelési

lépéseket

alkalmaztam, amelyeket a Ci8fázisok készítésénél.
Az utánszilanizálás a C30 fázisok esetén is hexametil-diszilazán és trimetilklórszilán keverékével történt, dimetil-formamidot és toluolt tartalmazó közegben,
szigorúan vízmentes körülmények között.
Az elkészített állófázisok töltése a 4.1.2. fejezetben leírtak szerint történt.
A C3o, nem utánszilanizált és utánszilanizált töltetek pórusszerkezetének
mérése a 2.1. fejezetben leírtak szerint történt.
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A nem utánszilanizált és utánszilanizált C30 töltetek tesztelése kondenzált
policiklusos aromás szénhidrogénekkel és hexaklór-benzollal, metanol eluensben, az
utánszilanizáltság/szilanofil aktivitás tesztelése a 3.4. és a 4.1.2. fejezetben már
ismertetett piridin és fenol teszttel és az Engelhardt-teszt alkalmazásával történt. A
különböző

pórusméretű

szilikagélekből

készült

fázisokat

tokoferol

izomerek

elválasztásával is vizsgáltam, hogy az izomer szelektivitás és a pórusméret közötti
összefüggést megállapítsam. A tokoferol izomerek elválasztása metanol eluensben
történt.

4.2. A töltetek jellemzése

4.2.1 .Szilikagélek jellemzése

A 4.1.1. fejezetben írtak szerint hat különböző pórusszerkezetű szilikagélt
állítottunk

elő.

Tapasztalataink

szerint

140°C

alatt

a

kiindulási

szilikagél

pórusszerkezete nem változott. A szilikagélek pórusszerkezetét jellemző adatokat az
l. táblázatban foglaltam össze.

I. táblázat
A hidrotermális reakcióval előállított szilikagélek pórusszerkezete

Fázis száma

1

2

3

Reakcióhőmérséklet [°C]

-

170

190

Pórusátmérő [ 0, nm]

9,3

11,0

12,0

Pórustérfogat [Vsp, ctn^xg*1]

1,08

1,08

1,08

Fajlagos felület [Ssp, m ^xg'1]

330

295

270

4

5

6

7

210

230

250

270

13,5

15,8

21,0

25,5

1,12

1,12

1,09

1,10

250

210

155

135

A magas hőmérsékleten és nagy nyomáson, telített vízgőzzel végzett
hidrotermális eljárás lehetővé teszi, hogy széles pórusméret-tartományban (100-300
nm) különböző pórusszerkezetű szilikagéleket reprodukálhatóan állítsunk elő. A
módszer előnye, hogy az eljárás során a szilikagélek pórustérfogata nem változik. Az
1. ábra a különböző hőmérsékleten, hidrotermális reakcióval módosított szilikagélek
átlagos pórusátmérőjét, illetve fajlagos felületét mutatja (6. ábra).
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Korábbi vizsgálatok szerint a hidrotermális reakcióhoz 50 óra reakcióidő
elégséges [119]. A hidrotermális reakcióval kapott szilikagélek pórusszerkezete a
hőmérsékleten és a reakcióidőn kívül függ a gőznyomástól is. Mivel a szilikagél a
felületén jelentős mennyiségű vizet képes adszorbeálni, ezért a telített gőzfázis
eléréséhez nagyobb mennyiségű víz alakalmazására volt szükség, mint az üres
autoklávban kialakítható telített gőznyomáshoz szükséges. Ohmacht és Matus
munkáját [119] alapul véve a hidrotermális reakciók idejét 50 órára beállítva és a
hőmérsékletet változtatva, telített gőznyomást alkalmazva sikerült a különböző
pórusszerkezetű szilikagéleket előállítani.

6. ábra
A hidrotermális reakcióval előállított szilikagélek fajlagos felülete és pórusátmérője

A hidrotermális reakcióval a kiindulásinál nagyobb pórusátmérőjű, kisebb
fajlagos felületű szilikagéleket állíthatunk elő. A szilikagélek fajlagos felülete és
pórusátmérője az ezekből készült fordított fázisú töltetek retenciós viselkedését
jelentősen befolyásolja.
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4.2.2. C18fázisok jellemzése

A hét különböző pórusméretű szilikagélbői trifunkciós oktadecilszilánnal
készített C18 fázis pórusszerkezete a kiindulási szilikagélekhez képest jelentősen
megváltozott (II. táblázat). Az utánszilanizált C i8 fázisok pórusszerkezetét a III.
táblázat mutatja.

II. táblázat
Nem utánszilanizált Ci8 töltetek pórusszerkezete

Fázis száma

1

Pórusátmérő [ 0, nm]

6,4

Pórustérfogat [Vsp, cnrV^g'1]

0,45

Fajlagos felület [Ssp, rn^xg'1]

210

2

3

4

5

6

7

12,0

17,0

22,9

0,71

0,82

0,80

145

115

7,1

8,0

10,5

0,51

0,59

0,64

215

220

180

175

III. táblázat
Utánszilanizált Ci8 töltetek pórusszerkezete

Fázis száma

1

2

3

4

5

6

7

Pórusátmérő [ 0; nm]

6,6

7,1

8,2

10,5

13,5

17,8

23,4

Pórustérfogat [Vsp, crn^xg-1]

0,44

0,48

0,55

0,62

0,66

0,78

0,78

Fajlagos felület [Ssp, rn^xg"1]

200

200

200

175

145

130

110

A pórusátmérő, pórustérfogat, valamint a fajlagos felület a kiindulási
sziligagélekhez viszonyítva jelentősen csökkent, ennek mértéke különösen a kis
pórusátmérőjű szilikagéleknél jelentős. A pórusátmérő és a fajlagos felület az 1.
fázisnál, vagyis a legkisebb pórusátmérőjű szilikagélbői készült C i8 fázisnál kb. 40
%-os csökkenést mutat, amíg a 7. fázis esetén a pórusátmérő, illetve a fajlagos
felület csökkenése a szilanizálás során (a kiindulási szilikagélhez viszonyítva) csak
kb.

15%-os.

Még jobban

szembetűnőek a szilanizálás során

bekövetkező

változások, ha a kiindulási szilikagélek pórustérfogatát hasonlítjuk össze a C-|8
fázisok pórustérfogatával. Az

1. fázis esetén

a pórustérfogat a kiindulási

szilikagélhez képest 60%-os, amíg a 7. fázis esetén 20%-os csökkenést mutat.
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Az utánszilanizálás a C i8 fázisok pórusátmérőjét jelentősen már nem
változtatta meg, kismértékű csökkenés figyelhető meg a pórustérfogat, illetve a
fajlagos felület esetén a nem utánszilanizált

C 18

fázisokhoz képest.

A fázisok százalékos széntartalmából számítottuk a fordított fázisú töltetek
borítottságát pmol x m'2 egységekben a 2.2. fejezetben írt képlet szerint, amit a IV.
táblázat mutat.

IV. táblázat
C-is töltetek széntartalma és borítottsága
1

2

3

4

5

6

7

2 Széntartalom [töm eg% ] nem utánszil.

19,1

17,8

16,6

15,5

13,2

10,4

9,2

3 Széntartalom [töm eg% ] utánszil.

19,3

17,8

17,0

15,8

14,0

10,5

9,6

4

3,71

3,76

3,75

3,72

3,59

3,66

3,66

1,91

1,93

1,81

1,92

1,95

1,74

2,20

1 Fázis száma

Borítottság [ijm olxm '*]

5 Borítottság [jjLxnrf^]

A hét, különböző pórusszerkezetű szilikagélből készült C-|8 fázisokon a
borítottságok átlaga pmolxm'2-ben kifejezve 3,69±1,9%, ami azt mutatja, hogy a
szilanizálási

reakció

közel

azonos

borítottságot

eredményezett

valamennyi,

különböző pórusszerkezetű szilikagélen, vagyis a szilanizálás során nem lépett fel az
eltérő pórusátmérőkből adódó un. sztérikus gátlás, azaz a szilanizálószer molekulái
viszonylag nagy helyigényük ellenére a szilanolcsoportokhoz hozzáfértek. Úgy
találtuk,

hogy

a

töltetek

borítottsága

független

a

kiindulási

szilikagélek

pórusátmérőjétől (7.ábra).
A fázisok jellemzésére egy új paramétert, az ún. “térfogati borítottságot”
vezettünk be. Ha a kiindulási szilikagél pórustérfogatából kivonjuk a Ci8 fázis
pórustérfogatát

( V sp, sziiikagéi-VSp,

cis) és a kapott pórustérfogat-különbséget elosztjuk a

szilikagél fajlagos felületével (Ssp), a kapott érték, az ún. térfogati borítottság
megadja a felületegységre eső térfogatváltozást a szilanizálási reakció során. (Ez a
térfogatváltozás

( V sp, sziiikagéi-VsP]

cis) megadja, hogy a C i8 láncok által betöltött

térfogat a szilikagél pórustérfogatának mekkora részét foglalja el. Ezt vonatkoztatjuk
a felületegységre.)

37

P órusátm érő (nm )

7. ábra
A C18 fázisok borítottsága

A térfogati borítottság a hét fázisra 1,92 mm3xm'2±7,5%-nak adódott (7. ábra).
A számított eredmények szerint a borítottság (akár a Cis fázisok széntartalmából,
akár a szilanizálás során a Cis láncok által elfoglalt térfogatból számolva)
lényegében

független

a

kiindulási

szilikagél

pórusszerkezetétől.

A

térfogati

borítottság - mint látni fogjuk - a felület jellemzésére alkalmasabb a széntartalomból
számolt borítottságnál. Az új paraméter előnye a C30 tölteteknél jól látható lesz. Az új
paraméter további előnye, hogy kromatográfiásan egyszerűen mérhető értékekből
számolható. (Nem szükséges a töltetek egy külön részletét roncsolásnak (égetés)
alávetni, mint a pmolxrn'2 borítottság megállapításánál.)
Mivel az általunk készített C i8 fázisok borítottsátga igen magas, meg kellett
bizonyosodnunk, hogy a magas széntartalom nagyborítottságú monomer, vagy már
polimer típusú felületi szerkezete takar. Bár a fázisok előállítása szigorúan vízmentes
körülmények

között

történt,

a

trifunkciós

szilánok

alkalmazása

a

felületi

polimerképződés lehetőségét nem zárta ki. A fordított fázisú töltetek osztályozása a
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Sander és Wise által kifejlesztett,

a 2.5. fejezetben már részletesen leírt

oszlopszelektivitási tesztkeverék (SRM 869a) elválasztásával történt. Az általunk
előállított, nem utánszilanizált és utánszilanizált C18 fázisok esetén a 1,2:3,4:5,6:7,8tetrabenzo-naftalinnak a benzo[a]-pirénre vonatkoztatott relatív retenciói

( a TBN/Bap)

1,35-1,55 között voltak és aTBN/BaP független a kiindulási szilikagél pórusátmérőjétől.
Az előállított fázisok un. “intermediate”, azaz átmeneti típusúak, borítottság
szempontjából

a

Sander

és

Wise

által

kidolgozott

besorolás

szerint

a

nagyborítottságú monomer fázisok csoportjába tartoznak. A 8. ábra a 12 nm
pórusátmérőjű szilikagélből készült, nem utánszilanizált Ci8 fázis Sander és Wise
tesztkromatogramját mutatja.
A

fázisok

hidrofób

tulajdonságait

kondenzált

policiklusos

aromás

szénhidrogének retenciójával jellemeztük, metanol eluensben. A pórusátmérő
növekedésével (a fajlagos felület csökkenésével) a mintamolekulák retenciója a
várakozásnak megfelelően csökken (9. ábra). A jobb összehasonlíthatóság kedvéért
bevezettük a redukált retenció fogalmát. Ez a felületegységre vonatkoztatott (k/S)
érték független az egyes töltetek fajlagos felületétől és csak a borítottság függvénye.
A redukált retenció valamennyi aromás mintavegyület esetén függetlennek bizonyult
a szilikagélek felületétől és további bizonyítékot jelent a töltetek egyenletes és
azonos borítottságára (10. ábra).
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A 12 nm pórusátmérőjű szilikagélből készült C18 fázis Sander és Wise
tesztje

Az

kondenzált

policiklusos

aromás

szénhidrogének

retenciója

az

utánszilanizált C18 fázisokon alacsonyabb, mint a nem utánszilanizált fázisokon. Ez
arra utal, hogy a kondenzált policiklusos aromás szénhidrogének retenciója nem
csupán

a

hidrofób

kölcsönhatásoktól

függ,

hiszen

ezek

erőssége

az

utánszilanizálással nő. A kísérleti tapasztalat azt mutatja, hogy a retenciós
mechanizmusban szerepet játszanak az állófázis szabad szilanolcsoportjai is,
szilanofil interakciók alakulhatnak ki az aromás vegyületek és az állófázis
szilanolcsoportjai között, különösen, ha az eluens szerves oldószerben gazdag.
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9. ábra
Kondenzált policiklusos aromás szénhidrogének retenciói Ci8 fázisokon

Az utánszilanizálás hatásosságát az ún. piridin-fenol teszttel jellemeztük. Jól
utánszilanizált fázisoknál aPjridin/fenoi kisebb, mint egy. A piridinnek a fenolra
vonatkoztatott relatív retenciója az általunk készített, utánszilanizált fázisoknál
valamennyi esetben kisebb volt, mint 0,75, ami bizonyítja az általunk használt
utánszilanizálási módszer hatékonyságát. A 11. ábrán a piridin-fenol elválasztás
látható egy jól utánszilanizált C i8 fázis esetén (III. táblázat, 3. számú fázis). Bár a
piridin lényegesen előbb eluálódott, mint a fenol, az aszimmetrikus csúcsalak
(“tailing”) továbbra is meglevő, hozzáférhető szabad szilanolcsoportokat mutat.
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10. ábra
Kondenzált policiklusos aromás szénhidrogének redukált retenciói Cis
fázisokon
160
W VL254 nm

mAU

Fenol

Piridin

1-25
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Otpiridin / fenol ~ 0,67
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11. ábra
Piridin-fenol elválasztás utánszilanizált C-is fázison

4,50
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A fázisok borítottsága függ az alkalmazott szilán (esetünkben a trifunkciós,
azaz a triklór-oktadecil-szilán) mennyiségének és az adott szilikagél szilanolcsoport
mennyiségének a hányadosától. Amint azt a 12. ábra mutatja, a maximális
borítottság eléréséhez az alkalmazott szilán mennyiségének az 1,5-szeres feleslege
szükséges

(a felesleget az adott mennyiségű

szilikagél felületén

található

szilanolcsoport mennyiségére vonatkoztatjuk).

3.5
3

E

X
2.5 ©
2

*
»
1.5 1
©
A *=»
1 "E
O
0.5 ®

1

2

3

4

ODSCI3/ SiOH anyagmennyiség arány

12. ábra
A maximális borítottság eléréséhez szükséges ODSCI3 mennyisége a szilikagél
felületén lévő szilanolcsoport mennyiséghez viszonyítva

Az

általunk

alkalmazott

töltetkészítési

eljárással

a

C i8

fázisok

jó

reprodukálhatósággal állíthatóak elő. Az V. táblázatban az optimálisnak talált, 12 nm
pórusátmérőjű szilikagélek, valamint a belőlük előállított, utánszilanizált C-i8 töltetek
pórusátmérőjét (<|)) , pórustérfogatát (VP), fajlagos felületét (Sp), valamint a fordított
fázisú tölteteken mért retenciókat (benzolra, pirénre, valamint benzo(a)-pirénre
vonatkoztatva) tüntettem fel.
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V. táblázat
190 °C-hidrotermálisan előállított szilikagélek, valamint a belőlük készült
utánszilanizált C i8 fázisok pórusszerkezete, retenciós adatai

C18 fázisok

<j>
(nm )

Borítottság
[nm olxm '2]

VP
(cm3xg '1)

SP
(m2xg‘1)

k(B)

k(P) k(BaP)

Kiindulási szilikagél I.

12

1,08

270

Kiindulási szilikagél II.
Fázis I. (utánszil.)

11,7
8,2

3,75

1,06
0,55

270
200

0,2

1,35

4,00

Fázis II. (utánszil)

7,8

3,78

0,53

210

0,2

1,36

4,15

4.2.3. C30fázisok jellemzése

A C30 fordított fázisú tölteteket a 4.2.1. fejezetben leírt, hét különböző
pórusszerkezetű szilikagélekből készítettük, a 4.1.3. fejezetben ismertetett főzési
módszer szerint. A szilikagélek triakontilcsoportokkal történő borítása a pórusméret,
pórustérfogat valamint a fajlagos felület jelentős csökkenését eredményezte. Ez a
csökkenés különösen a kisebb pórusméretű szilikagélekből készült fázisok esetén
szembetűnő (V. táblázat).

VI. táblázat
Nem utánszilanizált C30 fázisok pórusszerkezete

2

1

Fázis száma

4

3

5

6

7

Pórusátmérő [ 0, nm]

5,4

5,6

5,9

8,4

10,1

14,8

20,0

Pórustérfogat (Vsp, cm dx g '']

0,35

0,36

0,41

0,44

0,52

0,67

0,69

Fajlagos felület [Ssp, rn^xg'1]

190

190

210

160

155

135

105

Az VI. táblázat adataiból kitűnik, hogy a pórusméret, valamint a fajlagos felület
kb. 40 %-al csökken a legkisebb pórusméretű kiindulási szilikagélnél (1. fázis), míg a
csökkenés kb. 20%-os a legnagyobb pórusméretű kiindulási szilikagélhez viszonyítva
(7. fázis). Ha a IV. táblázat adatait összehasonlítjuk a kiindulási szilikagélek adatait
tartalmazó, I. táblázattal, akkor a legszembetűnőbb változás a pórustérfogat
csökkenése a szilanizálás során. A már említett, legkisebb pórusméretű szilikagél
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pórustérfogata több, mint 70%-al csökken a szilanizálás hatására, míg kb. 40%-os a
csökkenés a legnagyobb pórusméretű szilikagél esetén. A nagymértékű csökkenés a
C30 láncok térigényes szerkezetével magyarázható. Feltűnő, hogy az 1. és 2. töltet
esetében a kisebb pórusméretekhez kisebb fajlagos felület tartozik. Ez ellentétes a
várakozással, valamint a többi, általunk készített töltet adataival is. Feltételezhető,
hogy az 1. és 2. töltet viselkedése anomális.
A hidrofób felszín struktúrája, ezáltal a fázis szelektivitása a Sander-Wise
teszt használatával nem mérhető, mivel a teszt csak a 12 és 22 közötti
szénlánchosszúságú, fordított fázisú töltetek jellemzésére alkalmazható. Mivel a C30
fázisokon a borítottság nagyon hasonló (3,6-3,8 pmolxm'2) a Cis fázisokon mért
borítottságokhoz,

ezért feltételezhető az átmeneti jellegű,

nagy borítottságú

monomer, vagy kis mértékben oligomer fázisszerkezet.
Az utánszilanizálás hatására a C30 fázisok pórusszerkezete kismértékben
változik, a pórusátmérő kismértékben nő, a fajlagos felület pedig csökken. Ez a
jelenség különösen a kis pórusátmérőjű szilikagélből készült C30 fázisoknál (VII.
táblázat, 1-3. fázis) tapasztalható.

VII. táblázat
Utánszilanizált C30 fázisok pórusszerkezete

Fázis száma

1

2

3

4

5

6

7

Pórusátmérő [ 0, nm]

5,9

6,1

6,3

8,6

9,6

14,5

20,4

Pórustérfogat [Vsp, crn^xg"1]

0,31

0,33

0,39

0,45

0,49

0,63

0,65

Fajlagos felület [Ssp, rn^xg*1]

155

160

185

160

155

130

95

Az VII. táblázat (amely az utánszilanizálás

után kapott C3o fázisok

pórusszerkezetét mutatja) adatai alapján a kis pórusátmérőjű szilikagélek (12 nm
alatt) feltehetően nem optimálisak jó minőségű C30 fázisok előállítására, mivel a
pórusátmérő,

valamint

a

pórustérfogat

túlságosan

lecsökken,

ezáltal

folyadékfázisban fellépő anyagátadási tényező (Cm) romlik (lásd 1.1. fejezet).

a
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Vili. táblázat
C30 töltetek széntartalma és borítottsága

1
2

1

Fázis száma
Széntartalom [tömeg%] nem utánszil.

27,0

2
26,2

3
24,7

4

5

6

7

22,8

20,7

15,9

15,1

15,7

15,3

3

Széntartalom [tömeg%] utánszil.

27,3

26,6

24,8

23,1

20,8

4

Borítottság [jim o lxm '2]

3,55

3,79

3,79

3,65

3,79

3,62

3,91

5

Borítottság [nL xrrf2]

2,21

2,44

2,50

2,72

2,86

2,71

3,00

A fázisok széntartalmából számított borítottság (Vili. táblázat, 4. sor) csak
kismértékben

függ

a

kiindulási

szilikagélek

pórusátmérőjétől.

A

legkisebb

pórusátmérőjű szilikagélből készült C30 fázis borítottsága viszonylag alacsony, míg a
2-7. fázisoké hasonló, a borítottságok átlaga 3,73±2,3 %, pmolxm'2-ben kifejezve. Az
eredmények mutatják, hogy a borítottság megegyezik a C i8 fázisok borítottságával
(3,69 pmolxnrf2) a C3o láncok lényegesen nagyobb helyigénye ellenére. A borítottság
pórusátmérő függését a 13. ábra szemlélteti.
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4
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13. ábra.
A C30 fázisok borítottsága
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A

térfogati

pórusméretfüggő,

(kromatográfiás

körülmények

a kis pórusátmérőjű tölteteknél

között
(1-3.

mért)

borítottság

töltetek)

lényegesen

alacsonyabb, mint a nagyobb pórusátmérőjű töltetek (4-7. töltetek) esetében. Ez
összhangban van a pórusméretekkel kapcsolatban korábban megállapítottakkal (43.
oldal) - és mint a továbbiakban látni fogjuk - a kromatográfiás tapasztalatokkal is. Az
általunk bevezetett térfogati borítottság tehát jellemzőbb az eddig alkalmazott moláris
borítottságnál, a töltetek kromatográfiás viselkedését jobban mutatja. A borítottsági
adatok is azt a megállapítást támasztják tehát alá, hogy a 13 nm-nél kisebb
pórusátmérőjű szilikagélek nem optimálisak C30 fázisok előállításához. Ugyanakkor
azt is megállapíthatjuk, hogy 16 nm pórusátmérő feletti szilikagélek C30 fázisok
készítéséhez nem célszerűek, mert a borítottságok ugyan megfelelők, de az az
alacsony fajlagos felület miatt a retenciók alacsonyak.

♦ Be n zo (g ,h ,i)-pe rilé n ,
nem után szil
♦ Be n zo (g ,h , i)- p e rilé n ,
utánszil
▲ Be n zo ( a )-p iré n , nem
utá n szil
A Be n zo ( a )-p iré n , u tá n szil
• H exa kló r-benzo I,
utá n szil
• H exa kló r-be nzo I, nem
utá n szil
■ P iré n , ne m u tá nszil

■ P iré n , u tá n szil

14. ábra
Kondenzált policiklusos aromás szénhidrogének, valamint a hexaklór-benzol
retenciója nem utánszilanizált és utánszilanizált C30 fázisokon
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A kondenzált policiklusos aromás szénhidrogének, valamint a hexaklór-benzol
retenciója (14.ábra) a fajlagos felület csökkenésével csökken. A kondenzált
policiklusos aromás szénhidrogének retenciója utánszilanizált C3o fázisokon kisebb,
mint a nem utánszilanizált fázisokon. Ez megfigyelhető volt a Cis fázisok esetén is. A
14. ábra azt is szemlélteti, hogy a 7i-kölcsönhatásokra kevésbé hajlamos hexaklórbenzol retenciós mechanizmusában döntően a hidrofób kölcsönhatások játszanak
szerepet, a vegyület retenciója az utánszilanizált fázisokon (hidrofóbabb fázisok)
magasabb, mint a nem utánszilanizált fázisokon.

♦
♦

B e nzo (g ,h ,i)p e r i l é n, nem
utá n szil
B e n z o ( g ,h ,i)p e r i l é n , utánszil

A Benzo(a)-pirén ,
nem u t á n sz i l
A

B enzo(a)-pirén,
utá n szil

•

H exaklór-benzol,
utá n szil

•

Hexaklór-benzol,

_____ n ő m __mtá_n_e_jzJJ_______

0

10

20

30

P ó r u s á t m é rő (n m )

15. ábra
Kondenzált policiklusos aromás szénhidrogének, valamint a hexaklór-benzol redukált
retenciója nem utánszilanizált és utánszilanizált C30 fázisokon

A 15. ábra a hexaklór-benzol, illetve a kondenzált policiklusos aromás
szénhidrogének fajlagos felületre

redukált

retencióit mutatja

a pórusátmérő

függvényében. Szemben a C i8 fázisokon tapasztaltakkal, a C3o fázisokon a redukált
retenciók nem függetlenek a pórusátmérőtől. Ez mutatja, hogy a C30 fázisokon nem
egyszerűen magasabbak a retenciók, mint a C i8 tölteteken, hanem feltételezhetően
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a retenciós mechanizmusok is eltérőek. Várható tehát, hogy a C30 fázisok eltérő
szelektivitásuk miatt kiterjesztik a fordított fázisú kromatográfia alkalmazási körét.
Az Engelhardt-féle teszt (2.4. fejezet) neutrális (poláris vagy apoláris) és savas
komponenseinek a retencióját a pórusátmérő függvényében utánszilanizált és nem
utánszilanizált C30 fázisokon a 16. ábra mutatja. Az utánszilanizált és nem
utánszilanizált fázisokon mért retenciók értékei csak kismértékben térnek el
egymástól,

az

utánszilanizált

fázisokon

mért

retenciók

a

várakozásoknak

megfelelően kismértékben nagyobbak.

♦ N afta lin , u tá n sz il
♦ N a fta lin , nem
u tá n sz il
■ E t i l - b e n z o l , u tá n sz il
■ E t i l - b e n z o l , nem
utá n szil
A T o lu o I, u tá n sz il

2
'o
c
0)
<D
a:

A T o l u o l , nem u t á n s z i l
• Etil-benzoát,
u tá n sz il
• E t i l - b e n z o á t , nem
u tá n sz il
— F e n o l , n em u t á n s z i l
■ F e n o l , u tá n sz il

10

20

30

P ó ru sá tm é rő (n m )

16. ábra
Az Engelhardt-féle teszt neutrális komponenseinek retenciói C30 tölteteken

A bázikus komponensek retenciói (17a és 17b. ábra) ezzel szemben az
utánszilanizált fázisokon lényegesen kisebbek.
Az Engelhardt-féle teszt komponenseinek redukált retencióértékei (1 m2 felületre
vonatkoztatott értékei) függetletek a kiindulási szilikagél pórusátmérőjétől (18. ábra).
Kivételt képeznek az 1. és a 2., azaz a legkisebb pórusátmérőjű szilikagélekből készült
C30 fázisok. Az Engelhardt teszt eredményei is megerősítik, hogy a kis pórusátmérőjű
(d<13 nm) szilikagélek nem célszerűek nagyborítottságú C30 fázisok előállítására.
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♦ N N D A, nem utánszil
♦ N N D A , utá nszil

m p-etil-anilin, nem
utá nszil
■ p-etil-a nilin, utá nszil
A p-toluid i n, nem
utá nszil
A p-to luid in, utá nszil

B’

P iridin, nem
utá nszil
Koffein, nem
utá nszil
A nilin, nem utánszil
P irid in, utá nszil
A nilin, utá nszil
iKoffein, utánszil

17. ábra
Az Engelhardt-féle teszt bázikus komponenseinek retenciói C30 tölteteken
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♦ N aftalin , u t á n sz i l
♦ N aftalin , nem
utá n szil
■ E t i l - b e n z o l , utá nszil
■ Etil-benzol, nem u tá n s zi l
a

T

o I u o I,

ut á nsz i l

a

T

o I u o I,

nem ut ánszi l

• E til-be n z o á t ,
utánszil
• E t i l - b e n z o á t , nem
u tá n sz il
— F e n o l , nem utá nszil
■ F e n o l , u tá n sz il

18. ábra
Az Engelhardt-féle teszt neutrális komponenseinek redukált retenciói C3o tölteteken

A fenol-piridin elválasztás a C30 fázisok szabad szilanolcsoport aktivitásának
tesztelésénél

is

nagyon

informatív.

A

fenol

retenciója

független az

utánszilanizálástól, a piridin előbb eluálódik a fenolnál az utánszilanizált C30
fázisokon, míg a nem utánszilanizáltakon a piridin retenciója a nagyobb (19. ábra.).
Jól utánszilanizált C30 fázisokon a^dm / fenol jóval kisebb, mint egy, az általunk mért
cxpiridin / fenol

helyigényű

értékek 0,75 körüliek. A fenol-piridin teszttel igazoltuk, hogy és nagy
triakontilcsoportokkal

borított

fázisokon

is

elengedhetetlen

utánszilanizálás, ha bázikus tulajdonságú mintákat kívánunk elválasztani.

az
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19. ábra
A fenol-piridin elválasztás nem utánszilanizált és utánszilanizált C3o fázisokon

Vizsgáltuk, hogy milyen feleslegben kell alkalmazni a szilanizáláshoz használt
triklór-triakontilszilánt ahhoz, hogy maximális borítottságot kapjunk. Azt találtuk, hogy
a szilanizáló reagenst a sztöchiometrikushoz képest kétszeres anyagmennyiségben
kell alkalmazni (20. ábra). Az IX. táblázat a kiindulási szilikagélek, valamint a belőlük
készült C30 fázisok reprodukálhatóságát mutatja.
IX. táblázat
210 °C-on hidrotermálisán előállított szilikagélek, valamint a belőlük készült
utánszilanizált C30 fázisok pórusszerkezete, retenciós adatai

C30 fázisok
Kiindulási szilikagél I.
Kiindulási szilikagél II.
Fázis I. (utánszilanizált)
Fázis II. (utánszilanizált)

Borítottság
4>
(nm) [iim olxm "2]
13,5
13,6
3,65
8,6
8,4

3,70

VP
(cm3xg"1)
1,12
1,10
0,45

SP
(m2xg‘1)
250
245
160

k(B)

k(P) k(BaP)

0,13

1,30

5,33

0,43

164

0,16

1,37

5,49
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- 4 - - Benzo(g,h,i)perilén
- Benzo(a)-pirén
- Pírén
- Benzol

TASCI3 / SiOH anyagmennyiség arány

20. ábra
A maximális borítottság eléréséhez szükséges triakontil-triklórszilán mennyisége a
szilikagél felületén lévő szilanolcsoport mennyiséghez viszonyítva
4.3. Fordított fázisú töltetek alkalmazása
4.3.1. Flavonoidok elválasztása
A flavonoidok egy osztályát képezik a növényekben megtalálható, ún.
másodlagos fenoloidoknak. A flavonoidok, akár a karotinoidok, csökkentik a rák,
valamint a kardiovaszkuláris betegségek kialakulásának veszélyét, ezáltal fontos
komponensei az emberi tápláléknak. Szerepet játszanak, mint antioxidánsok is. Az
általunk alkalmazott vegyületek (képleteik a Függelékben találhatók) elválasztása jól
szemlélteti a nem utánszilanizált, valamint az utánszilanizált fázisok közötti
különbségeket. A 21. ábra a növényekben gyakran előforduló, öt flavonoid típusú
vegyület elválasztását mutatja nem utánszilanizált, illetve utánszilanizált C i8 fázison,
250 x 4,6 mm oszlopon. Az alkalmazott fázis a 3. számú töltet, melyet 12 nm-es
szilikagélből készítettünk. Az elválasztás gradiens elúcióval történt (acetonitril és víz
eluensek használatával), az alkalmazott gradiens program a következő volt: 0-+5 min:
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20 % acetonitril-»70 % acetonitril, 5->12 min: 70 % acetonitril, 12->13 min: 70 %
acetonitri-»20 % acetonitril, 13->20 min: 20 % acetonitril. Az áramlási sebesség 1,7
cm3xmin'1 volt. A detektálás 254 nm-en történt. A legpolárisabb flavonoid a kvercitrin,
míg a legkevésbé poláris az acacetin. A flavonoidok retenciója a nem utánszilanizált
fázisokon nagyobb. A flavonoidok retenciójában tehát a hidrofób kölcsönhatásokon
kívül a hidrofil kölcsönhatásoknak is szerepe van. A flavonoidok elválasztására az
utánszilanizált

fázisok

alkalmasabbak,

mert

a

kromatográfiás

csúcsok

szimmetrikusabbak, különösen a korábban eluálódott komponensek esetében.

21. ábra
Flavonoidok elválasztása
1: kvercitrin, 2: miricetin, 3: kvercetin, 4: kempferol, 5: acacetin
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X. táblázat
Flavonoidok elválasztásának kromatográfiás adatai
tR [min]
nem utszill.

tR [min]

Felbontás

Felbontás

Asszimm.

Asszimm.

utszil.

nem utszil.

utszil.

nem utszil.

utszil.

Kvercitrin

5,77

5,54

-

-

1,10

1,12

Miricetin

6,36

6,10

1,93

1,50

1,61

1,29

Kvercetin

7,10

6,84

6,13

6,13

1,94

1,40

Kempferol

7,81

7,50

5,60

5,38

2,26

1,56

Acacetin

9,34

8,88

9,76

9,93

2,42

2,30

4.3.2. Karotinoidok és szerkezeti izomerjeik elválasztása Ci8 fordított fázisú
tölteteken
Bizonyos növények (pl. a sóska, spenót, brokkoli, stb), melyek az emberi
táplálkozásban fontos

szerepet kapnak, sok luteint tartalmaznak. A lutein, mint

antioxidáns, hozzájárulhat az egészséges táplálkozáshoz, köztudott, hogy magas
karotinoidtartalmú táplálékok fogyasztása a rákos megbetegedések kockázatát
csökkenti.
Munkánk során sikerült a luteintartalmú növények feldolgozása (főzése) során
bekövetkező

átalakulási

folyamatot

kromatográfiásan

követni,

a

reakcióút

feltételezett végtermékeit az általam készített Cis fázison szétválasztani, valamint
szerkezetüket UV-VIS-, illetve tömegspektrumuk alapján azonosítani.
A lutein a kiindulási, feltételezett reakció szerint a növényekben jelenlevő
növényi savak hatására epimerizálódik és 3-epilutein keletkezik belőle. Ezt az ún.
savkatalizált epimerizációt hidrogén-klorid-oldattal, luteinből szintetikus úton is
megvalósíthatjuk. Az epilutein a következő reakciókban anhidrolutein

I. és

anhidrolutein II. származékokat hoz létre vízvesztéssel. Az anhidrolutein I. és
anhidrolutein II. egymásnak szerkezeti izomerjei, egy, a vízvesztés során keletkező
7c-kötés elhelyezkedésében térnek el egymástól (Képletek a Függelékben). Kérdés
volt, hogy valóban keletkezik e a növényekben a feltételezett reakcióút szerint
anhidrolutein, és ha igen, akkor melyik izomerje.
A

feldolgozott

növényi

minta

(sóska)

karotinoidtartalmát

preparatív

oszlopkromatográfiás módszerrel 5 frakcióra választottuk szét (poláris és nem poláris
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karotinoidok). A feltételezett, anhidrolutein izomert/izomereket tartalmazó IV. frakciót
HPLC-MS kapcsolt technikával vizsgáltuk.
A IV. frakció analízisére lineáris gradiens programot alkalmaztam. “A” eluens
tiszta metanol volt, míg “B” eluensként 64 v/v % metanol és 36 v/v % diklór-metán
elegyét használtam. A lineáris gradiens : 0->20 min: 0 % “B”-+36 % “B”. Az áramlási
sebesség 1,25 cm3xmin'1 volt. A detektálás diódasoros detektor és sorbakötött MS
detektor alkalmazásával történt. Az alkalmazott oszlop (250x4,6 mm) a 3. számú
utánszilanizált

C-is fázist tartalmazta.

A

22.

ábra

az anhidrolutein frakció

kromatogramját mutatja 450 nm hullámhosszon detektálva.
A tömegspektrometriás detektálás atmoszférikus nyomású kémiai ionizációs
(APCI) technikával történt, mivel mind az ionizálandó karotinoidok, mind a diklórmetán tartalmú eluens meglehetősen hidrofób tulajdonságú. A tömegspektrumok
felvétele 200-700 m/z tartományban történt, a pozitív ionizáció 450°C hőmérsékleten,
5 kV koronafeszültségen volt kivitelezve. Szimultán adatgyűjtést végezve, az
analizátoron 10, 30, 50 V tömegfiltereket alkalmaztunk. A vivőgáz (nitrogén) áramlási
sebessége 600 Lxh"1 volt.

22. ábra.
Az anhidrolutein frakció (IV. frakció) kromatogramja (fotometriás detektálás, 450 nm)
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A kromatogramon megfigyelhető 1 és 2 komponensek UV-VIS spektrumát
összehasonlítva azt tapasztaltuk, hogy a két spektrum teljesen egyforma, az
abszorbciós maximumok 443,5 nm-nél és 471 nm-nél vannak.
A 23. ábrán látható ionkromatogramot 551-552 m/z tartományban kaptuk. Az
ionkromatogramon látható két jelölt csúcs retenciós ideje megegyezik a 450 nm-en
detektált csúcsok retenciós idejével. Molekulatömegük 551-552 m/z tartományban
található.

23. ábra
Az anhidrolutein frakció (IV. frakció) ionkromatogramja (MS detektálás)

Az 551-552 m/z tartományban szelektált ionkromatogramon észrevehetőek a
2 komponens után kisebb intenzitású csúcsok, melyek 450 nm-en detektálva is
megfigyelhetőek. Ezek minden bizonnyal a főkomponensek izomerjei (szerkezeti
és/vagy sztereoizomerek) de ezek azonosításával nem foglalkoztunk.
A 24/a. ábrán az 1 komponens, míg a 24/b. ábrán a 2 komponens tömegspektruma
látható.
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24/a. ábra
A kromatogramokon látható 1 komponens tömegspektruma

Az

1

komponens

tömegspektrumán

a

három,

legintenzívebb

csúcs

értelmezése a következő: a lutein molekulatömege 568, ha ez a savkatalizált
epimerizáció során átalakul sztereoizomerjévé és vizet veszít, akkor eljutunk az 550
molekulatömegű anhidroluteinig, amely pozitív APCI ionizáció esetén protont vesz fel
([M+H]+), így kapjuk meg az 551 molekulatömegű csúcsot 100 % -os relatív
intenzitással. A 459 molekulatömegű csúcs keletkezése úgy magyarázható, hogy a
kromofor egy része kihasad a protonált anhidroluteinből ([M+H-92]+). Az így
keletkező ion a karotinoidokra jellemző, kromoforvesztés következtében létrejött
fragmentum

[120].

Az

583

molekulatömegű

ion

a

protonált

anhidrolutein

molekulaionból keletkezik olyan módon, hogy az eluens egyik komponensével, a
metanollal adduktot képez ([M+H+32]+).
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24/b. ábra
A kromatogramokon látható 2 komponens tömegspektruma

A 2 komponensre jellemző tömegspektrumban megfigyelhető a protonált
molekulaion ([M+H]+) nagy intenzitással, de az 1 komponensnél megfigyelhető 459
és 583 molekulatömegű molekulaionok nem találhatóak. Ennek oka a két szerkezeti
izomer eltérő stabilitásában kereshető, valószínű, hogy sztérikus okok miatt nem
képződhet 2 komponens esetén a kromoforvesztéssel létrejövő fragmentum, de ezt
kísérletileg nem tudtuk bizonyítani.
Megállapítható, hogy 1 és 2 komponensek izomerjei egymásnak, mivel
molekulatömegük (550), és az UV-VIS spektrumuk megegyezik. A tömegspektrumok
alapján azonban feltételezhetjük, hogy 2 komponens stabilabb, hiszen itt sem
kromofórvesztés, sem adduktképzés nem figyelhető meg. A tömegspektrumok
alapján valószínűsíthető, hogy 1 komponensnek az anhidrolutein II. felel meg, mivel
itt a vízkihasadással létrejövő 7i-kötés a már meglévő 7i-kötéshez térben közelebb
helyezkedik el a végcsoportban, ami a molekula instabillá válásához vezethet.

59

Következtetésünket alátámasztja, hogy szintetikusan előállított anhidrolutein
II. izomert együtt injektáltuk a növényi mintából nyert anhidrolutein frakcióval. A 25/a.
ábra a frakció kromatogramját, míg a 25/b. ábra az autentikus anhidrolutein II.
izomerrel együtt injektált frakció kromatogramját mutatja.

25/a. ábra

25/b. ábra

IV. frakció

IV. frakció + autentikus
anhidrolutein II

Az alkalmazott állófázis segítségével a két izomer jól szétválasztható volt,
annak ellenére, hogy a közöttük lévő szerkezeti különbség igen kicsi. Az izomerek
azonosítására és szerkezeti információ nyerésére az LC-MS technika meggyőzően
alkalmazható.
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4.3.3.

Enzimaktivitás

követése

Ci8 fordított

fázisú

tölteteken

történő

elválasztással (fehérje funkció analízis)

A humán placentából izolált PP20 fehérje kofaktora a Bi-vitamin (tiamin).
Vizsgáltuk a PP20 fehérje pirofoszfokináz enzimaktivitását. Ha a fehérje rendelkezik
enzimaktivitással, úgy ATP jelenlétében a tiaminból tiamin-pirofoszfátot hoz létre,
miközben az ATP pirofoszfát vesztése közben AMP-vé alakul át (Az átalakulás a
Függelékben látható).
A feladat megoldásához először folyadékkromatográfiás módszert dolgoztam
ki a két erősen poláris vegyület, a tiamin és a tiamin-pirofoszfát elválasztására. A
foszforilálás során keletkező AMP, valamint a még jelenlévő ATP még polárisabbak,
mint a tiamin-pirofoszfát, ezért ezek a komponensek a tiamin-pirofoszfát előtt, de ahhoz
közeli retencióval eluálódnak. Lényeges, hogy a tiamin-pirofoszfát azonosíthatósága
érdekében a tiamin-pirofoszfát az AMP-től és az ATP-től is elválasztható legyen. Ez
a tömegspektrometriás detektálás szempontjából is fontos, ahol követelmény, hogy
legalább részleges elválás legyen a detektálandó mintamolekulák között.
Sikerült izokratikus körülmények között a tiamin-pirofoszfátot a tiamintól
elválasztani, az elválasztási cél szemponjából optimális eluensnek a 95 v/v % 0,1
molxdm'3 koncentrációjú, pH=7 ammónium-acetát-oldatot / 5 v/v % metanolt
tartalmazó eluens bizonyult. Izokratikus körülmények között az alkalmazott áramlási
sebesség

1,2

cm3xmin'1 volt.

A

detektálás

diódasoros

detektor,

valamint

tömegspektrometriás detektor alkalmazásával történt. Az alkalmazott fordított fázisú
töltet a 2. számú utánszilanizált C i8 fázis volt. Az oszlop geometriája 150x4,6 mm
volt. Ammónium-acetát alkalmazása azért volt szükséges, mert mind a tiaminpirofoszfát, mind a tiamin só típusú vegyületek (tiamin-hidrogén-klorid, illetve tiaminpirofoszfát-klorid), ezért a disszociációjukat az ammónium-acetát visszaszorítja. Az
ammonium- acetát az ionizációs hőmérsékleten ecetsavra és ammóniára bomlik. A
tömegspektrometriás kísérletekben gyakran használt, mivel nem szennyezi a
berendezést, valamint az ionizációs folyamatot hatásosabbá teszi.
Az ATP-t, TRISZ-puffert, Ca2+-ionokat valamint a tiamint tartalmazó oldathoz
adtuk a PP20 fehérjét és ezt az oldatot bizonyos idő után a már leírt, optimalizált
HPLC kísérletben vizsgáltuk. A 26. ábra a PP20 fehérjét tartalmazó oldat
komponenseinek elválasztását mutatja.
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26. ábra
PP20 fehérje enzimatikus működése során keletkezett tiamin-pirofoszfát kimutatása

A 2,91 percnél eluálódott csúcs retenciós ideje egyezik a tiamin-pirofoszfát retenciós
idejével (a megegyező retenciós idő megerősíti a spektroszkópiai mérési adatok alapján
történt azonosítást). A kromatogramon megfigyelhető többi komponens: a 2,02 percnél
eluálódó ATP, a 2,38 percnél eluálódó AMP, valamint a 7,34 perc retenciós idejű tiamin.
A tiamint, valamint a belőle keletkező tiamin-pirofoszfátot UV-VIS és tömegspektrumuk
alapján azonosítottam. Mind a tiamin, mind a tiamin-pirofoszfát abszorbciós maximumai
az általunk alkalmazott eluensrendszerben 233 és 267 nm-nél van, UV-VIS spektrumaik
alapján nem lehetett a két vegyületet megkülönböztetni.
A tömegspektrometriás detektálás elektrospray (ESI) pozitív ionizációs
technikával, 200°C hőmérsékleten, 3,5 kV ionizációs feszültség alkalmazásával
történt. Az adatgyűjtési
monitorozásával,

az

ráta 2,2 sec/scan volt,

adatgyűjtés

szimultán

az összes,

módon

történt,

keletkező ion
100-496

m/z

tartományban. A 27. ábra a tiamin tömegspekrumát mutatja, ebben az esetben az
analizátoron alkalmazott feszültség 100 V volt.
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27. ábra
A tiamin tömegspektruma

A tiamin-hidrogén-klorid molekulatömege 337,28 (M). Az ionizálódás során a
vegyület sósavat veszít és detektálható az egyszeres pozitív töltést tartalmazó kation
265 m/z értéknél.
A 28. ábrán a 2,91 percnél eluálódott csúcs tömegspektruma látható. Az
analizátoron alkalmazott tömegfilter 50 V volt.
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28. ábra
A tiamin-pirofoszfát tömegspektruma

A tiamin-pirofoszfát-klorid molekulatömege 460,76 ([M]). Ha M értékéből
kivonjuk a só anionjának, a kloridionnak a tömegét, akkor megkapjuk a foszforilált
kationt,

amely

tartalmazza

az

ATP-ből

származó

pirofoszfátot.

Ennek

a

molekulatömege 424,7 ([M-35,5]+).
A tiamin-pirofoszfát molekulacsúcsának és a tiamin molekulacsúcsának a
tömegkülönbsége

160,

ami

megfelel

a

tiaminhoz

kötött

pirofoszfát

molekulatömegének. A HPLC-MS kapcsolt technika ez esetben is hasznos és
hatékony

módszernek

bizonyult

egy

biokémiai

folyamat

detektálására.

Módszerünkkel bizonyítható, hogy a humán placentából izolált PP20 fehérje
pirofoszfokináz enzimaktivitással rendelkezik.
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4.3.4. Tokoferol izomerek elválasztása C30 fordított fázisú tölteteken

A P- és Y-tokoferol izomerek elválasztása fordított fázisú kromatográfiéval
csak C30 állófázisokon oldható meg. A XI. táblázat valamennyi, általam előállított,
nem utánszilanizált C30 fázis

p- és y-tokoferol izomerekre mért szelektivitásokat

tünteti fel. A táblázatban a két izomer között mérhető felbontást (Rs, resolution) is
feltüntettem.
XI. táblázat
A p- és y-tokoferol izomerek között mért szelektivitás és felbontás nem
utánszilanizált C30 fázisokon
Fázisok száma

Szelektivitás (ap/Y)

Felbontás (Rs)

1
2

1,08

0,54

1,07

0,41

3

1,06

0,46

4

1,06

0,41

5

1,06

0,61.

6

1,07

0,46

7

1,06

0,39

A XII. táblázat az utánszilanizált C30 fázisok szelektivitását és felbontását mutatja a
P- és y-tokoferol izomerpárok között.
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XII. táblázat
A p- és Y-tokoferol izomerek között mért szelektivitás és felbontás nem
utánszilanizált C30 fázisokon

Fázisok száma

Szelektivitás (ap/Y)

Felbontás (Rs)

1
2

1,08

0,52

1,08

0,68

3

1,07

0,69

4

1,07

0,94

5

1,07

0,63

6

1,05

0,48

7

1,07

0,41

Az utánszilanizált, illetve a nem utánszilanizált C30 fázisokat összehasonlítva
megállapíthatjuk, hogy a P- és y-tokoferol szelektivitás lényegében független a
kiindulási szilikagélek pórusszerkezetétől, valamint az utánszilanizáltságtól. A
felbontás ezzel szemben függ a kiindulási szilikagélek pórusszerkezetétől, és a 1114

nm

pórusátmérő

tartományban

találjuk

a

maximális

felbontást.

Az

utánszilanizálás hatására a tokoferol izomerek retenciója valamennyi fázison
megnőtt.
Ugyanakkor javult a csúcsszimmetria. A szimmetrikusabb csúcsalak a tányérszám
növekedésén keresztül a felbontás (Rs) javulását eredményezte. A 29. ábra a
felbontást mutatja a kiindulási szilikagélek pórusátmérőjének függvényében az
utánszilanizált C30 fázisokon.

29. ábra.
A p- és Y-tokoferol izomerek között mért felbontás a kiindulási szilikagélek
pórusátmérőjének függvényében utánszilanizált C30 fázisokon

A 30/a. ábrán látható kromatogram a négy tokoferol izomernek a 4. számú,
optimálisnak talált, nem utánszilanizált C30 fázison történő elválasztását mutatja, míg
a 30/b. ábra az utánszilanizált 4. fázison történő elválasztást szemlélteti. Mindkét
mérés azonos kísérleti körülmények között, tiszta metanol eluensben, 1,2 cm3xmin'1
áramlási sebességnél, 295 nm-en detektálva, 150x4,6 mm oszlop alkalmazásával
történt.
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30/a. ábra
Tokoferol izomerek elválasztása a 4. számú, nem utánszilanizált C30 fázison

Tokoferol izomerek elválasztása a 4. számú, utánszilanizált C30fázison
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4.3.5. Lutein és zeaxantin izomerek elválasztása C30 fordított fázisú tölteteken

A C30 fordított fázisú töltetek jelentős alak szelektivitásuknak köszönhetően
karotinoidok és sztereoizomerjeik elválasztására alkalmasak. Az intézetünkben
preparált karotinoidokból a 3.6. fejezetben említett módon izomerizációval izomer
keveréket állítottam elő és az irodalomban leírt kromatográfiás körülmények között
elválasztottam az izomereket [86]. A lutein aszimmetrikus, míg a zeaxantin egy
centrálisán szimmetrikus molekula, ezért az izomerizáció során a lutein esetén
bonyolultabb, cisz-sztereoizomer párokból (9-, 9 -cisz, valamint 13-, 13-cisz) álló
izomerkeverék keltkezik. Ezek az izomerpárok a szimmetrikus zeaxantin esetén nem
keletkeznek. A zeaxantin esetén az izomerizációval kopott izomerek keveréke 9-cisz,
13-cisz valamint az összes transz izomereket tartalmazta. Az izomerizációval kapott
keverék mindkét mintavegyület esetén bicisz-izomereket is tartalmazott. Az izomerek
azonosítása spektrumuk, illetve irodalmi adatok alapján történt. A kromatográfiás
elválasztások izokratikusan, 250x4,6 mm oszlopban, aceton-víz 85-15 v/v %-os
összetételű eluenssel, 1,0 cm3xmin"1 áramlási sebesség alkalmazásával, 450 nm-en
detektálva történtek a 4. számú fázison. A 31. ábra a lutein izomerek elválasztását
mutatja nem utánszilanizált és utánszilanizált, a 4. számú C30 fázison.
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Lutein izomerek elválasztása nem utánszilanizált és utánszilanizált, 4 számú C30
fázison
1: 13-cisz-, 2: 13-cisz-, 3: transz-, 4: 9-cisz-, 5: 9 -cisz-, *: bicisz-izomerek

A 32. ábra a zeaxantin izomerek elválasztását mutatja nem utánszilanizált és
utánszilanizált, a 4 . számú C30 fázison.
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32. ábra
Zeaxantin izomerek elválasztása nem utánszilanizált és utánszilanizált, 4 számú C30
fázison
1: 15-cisz-, 2: 13-cisz-, 3: transz-, 4: 9,9-bicisz-, 5: 9-cisz-, * : bicisz-izomerek.

Megállapítható, hogy az utánszilanizálás jelentős hatással van a C30 fázisok
szelektivitására.
köszönhetően

A
a

nem
luteinnél

utánszilanizált
a

13-13-,

fázisok
valamint

jobb
a

alak

szelektivitásának

9-9-cisz-izomerpárok

jól

szétválaszthatóak, a 13-cisz-izomerek a transz-izomer előtt eluálódnak mind a lutein,
mind a zeaxantin esetén. Ez az eredmény egyezik az irodalomi adatokkal
[121,122,90,91]. Az utánszilanizálás hatására, amely a poláris karotinoidok, valamint
izomerjeik elválasztásának hatékonyságát a Cis fázisok esetén jelentősen csökkenti
[34,54,80], a C30 fázisok esetén a cisz-izomerpárok továbbra is elválaszthatóak
maradnak a lutein esetén, de mindkét karotinoidnál a 13-cisz-izomerek a transz
izomerek után eluálódnak. Az utánszilanizált tölteteken rosszabb az elválasztás a
bicisz-izomerekre nézve. Míg a zeaxantin centrális,

15-cisz-izomerje a nem
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utánszilanizált fázison részlegesen elválik a bicisz-izomerektők, az utánszilanizált
fázison nincs elválás (legintenzívebb cisz-spektrumcsúccsal rendelkező cisz-izomer).
A poláris karotinoidok elválasztásását C3o fázisok esetén is jelentősen
befolyásolja

a szilanolcsoportok

hatása,

nem

utánszilanizált fázisokon jobb

elválasztás érhető el. Utánszilanizált, nagy borítottságú, a III. és IV. táblázat szerinti
4 C18 fázison a két vegyületre a C30 fázisoknál alkalmazott kromatográfiás
körülményeket használva gyenge elválasztás érhető el, bicisz-izomerek, valamint
cisz-sztereoizomer párok nem választhatók szét, amint azt a 33. ábra mutatja.

33. ábra.
Lutein és zeaxantin izomerkeverékek elválasztása a 4 számú, utánszilanizált C i8
fázisokon
1: transz, 2: 9- és 9 -cisz, 3: 13- és 13 cisz

A transz-izomerek után a 9-, majd a 13-cisz-izomer/-izomerek eluálódnak. A
lutein és a zeaxantin izomerek retenciós sorrendje különbözik az utánszilanizált C18
és C30 tölteteken.
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4.3.6. Fullerének elválasztása C30 fordított fázisú tölteteken

A fullerének elválasztása céljából egy, a Fluka által forgalmazott nyers
fullerénkeveréket választottunk szét az 5. számú utánszilanizált C3o fázison. A
keveréket, melynek fő komponensei a C6o és C70 C76, C78, C8o fullerének voltak,
toluolban oldottuk fel. Valamennyi fontos fullerén jól elválasztható, beleértve a C76 és
C78 fulleréneket is. (34. ábra). (Ez utóbbi két fullerén nem választható szét az adott

kísérleti körülmények között C i8 fázison [116].)
A vizsgálatot szobahőmérsékleten végeztük. Eluensként 2-propanol/izooktán
10/90 v/v %-os elegyét alkalmaztunk, az áramlási sebesség 1 cm3xmin'1 volt. A
fullerének azonosítása tömegspektrumuk alapján történt. Az alkalmazott ionizációs
technika atmoszférikus nyomású kémiai ionizáció (APCI) volt. Az ionizáció 400 C-on
történt, az ionforrás feszültsége 3,5 kV volt. Negatív ionizációt alkalmaztunk, az
adatgyűjtés 700-1200 m/z tartományban történt, 1,67 sec/scan adatgyűjtési ráta
mellett.

Nyers fullerénkeverék elválasztása az 5 utánszilanizált C30 fázison
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Negatív ionizációval a C6ofullerén molekulacsúcsa 720 m/z-nél, a C70 fullerén
molekulacsúcsa 840 m/z-nél, a C76 fullerén molekulacsúcsa 912 m/z-nél, míg a C78
fullerén molekulacsúcsa 936 m/z-nél figyelhető meg. A 35/a ábra a Cöo, a 36/b ábra
a C70, a 36/c ábra a C78 fullerén tömegspektrumát mutatja.

150

300

400

500

600

700

35/a. ábra

A C6ofullerén tömegspektruma

800

•

900

'

1,000
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A tömegspektrumokat az analizátoron 70 V filterezés alkalmazásával nyertük.

4.3.7. Anionok elválasztása ionpár kromatográfiás módszerrel C30 fordított
fázisú tölteteken

Az ionpár kromatográfiás elválasztások általában izokratikus körülmények
között történnek. Az elválasztáshoz a 4. számú C3o fázist (utánszilanizált, 150x4,6
mm) alkalmaztuk. Kísérletünkben az ionpár-képző reagens tetrabutil-ammóniumhidroxid volt. Izokratikus körülmények között, az alkalmazott eluens összetételének
optimális megválasztásával sikerült nyolc, az UV-tartományban abszorbeáló aniont
elválasztani. Az optimális eluens 10 v/v % acetonitril-90 v/v % pH=6,0,20 mmolxdm'3
koncentrációjú Kb^PCU-IS^HPCU puffer volt, melyben a tetrabutil-ammóniumhidroxid koncentrációja 2 mmolxdm'3 volt. Az áramlási sebesség 1,2 cm3xmin'1 volt.
A detektálás 210 nm hullámhosszon történt. A 36. ábra a nyolc anion elválasztását
mutatja. A módszer egyik előnye, hogy a C i8 fázisoknál hidrofóbabb C30 fázisok
esetén az ionpár-képző reagens kisebb koncentrációban alkalmazható, a nagyobb
mennyiségben

alkalmazott

használhatóságát.

ionpár-képző

reagens

csökkentheti

a

kolonna
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36. ábra
Anionok elválasztása utánszilanizált 5. számú C30 fázison
1: jodát-ion, 2: szélénit-ion, 3: bromát-ion, 4: nitrit-ion, 5: bromid-ion, 6: nitrát-ion, 7:
szelenát-ion, 8: jodid-ion
A

kidolgozott

ionpár

kromatográfiás

eljárás

alkalmas

különböző,

a

környezetből származó mintáknak az adott ionokra nézve mennyiségi és minőségi
meghatározására.
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5. A disszertációban szereplő új eredmények
5.1. Moláris borítottság-pórusszerkezet összefüggése

A vizsgált pórusátmérő-tartományban (9,3 nm - 25,5 nm) az általunk használt
töltetkészítési módszerrel a felületi borítottság pmolxm'2 egységekben mért értékei
közel független a kiindulási szilikagél pórusátmérőjétől, a Cis és C30 fázisok esetén
is. A borítottság Cis fázisokra átlagosan 3,69 pmolxnrf2±1,9%, míg C30 fázisokra ez
az érték 3,73 pmolxm'2±2,3%. Ezek alapján kijelenthetjük, hogy a szilanizálási
reakció során sztérikus gátlás nem figyelhető meg (amennyiben a borítottságot a
szokásos módon, pmolxm2-ben számítjuk ki a tömegszázalékos széntartalomból).
Az így kapott eredmény meglepő, mivel a triakontilcsoportok nagy térigénye miatt a
kisebb pórusméretű szilikagéleknél várható az alacsonyabb felületi borítottság.

5.2. Térfogati borítottság-pórusszerkezet összefüggése
Az általunk újonnan bevezetett ún. “térfogati borítottság” sokkal érzékenyebben
jellemzi a különböző pórusátmérőjű szilikagélekből készült tölteteket, mint a moláris
borítottság. A térfogati borítottság a kiindulási szilikagél pórustérfogatának azt a
hányadát jelöli, melyet a felületi reakció során a szénhidrogén láncok - azok nagy
helyigénye miatt - elfoglalnak. A fajlagos térfogati borítottság számítható, ha a
kindulási szilikagél pórustérfogatából kivonjuk a fordított fázisú (Cis és C30) töltet
pórustérfogatát, majd az így kapott különbséget (mely megadja az oktadecil- és
triakontilcsoportok
vonatkoztatjuk.

A

által

elfoglalt

térfogati

térfogatot)

borítottságot

a

a

szilikagél

kiindulási

felületegységre

szilikagél

átlagos

pórusátmérőjének függvényében vizsgálva, az a Cis fázisaink esetén egyenletes, a
pórusmérettől független. A C30 fázisok esetén viszont a kis pórusátmérőjű
szilikagélekből készült töltetek térfogati borítottsága is kisebb. Oka, hogy a nagy
helyigényű C30 csoportok a kisebb pórusok felületén kevésbé reakcióképesek
(sztérikus gátlás). Ez a pórusmérettől függő sztérikus gátlás a “hagyományos”,
moláris borítottsági értékeket használva nem mutatható ki.
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5.3. Az optimális pórusszerkezetű szilikagél megválasztása C i8 és C30 töltetek
előállításához

C18 töltetek előállítása során a kis pórusátmérőjű szilikagélekből készült töltetek
minősége a pórustérfogat és a pórusátmérő jelentős csökkenése miatt romlik. A C-i8
fázisok készítésekor célszerű kb. 12 nm pórusátmérőjű szilikagélekből kiindulni.
Több gyártó már forgalmaz is 12 nm pórusátmérőjű szilikagélből készített C i8 töltetet.
Triakontilszilánnal történő szilanizálás során a pórusátmérő még nagyobb mértékben
csökken,

mint az oktadecilszilánnal való

reakció során,

ezért C30 fázisok

előállításánál nagyobb pórusátmérőjű szilikagélből célszerű kiindulni. Kísérleteink
mutatják, hogy a kis pórusátmérőjű (9,3 nm és 11 nm) szilikagélekből készült C30
töltetek viselkedése anomális. A kis pórusméretű C30 töltetek pórusszerkezetét a
kiindulási szilikagélek pórusszerkezetével összehasonlítva megállapítottuk, hogy míg
a szilikagélek esetén a pórusméret csökkenése felület növekedéssel jár, addig a C30
láncokkal történt borítás után a kisebb pórusméretű tölteteknek a fajlagos felülete is
kisebb. Oka, hogy a pórusok a C30 csoportokkal részleges feltöltődnek (a
pórustérfogat igen erősen csökken). A nagyon kis pórusméretű töltetek rendellenes
viselkedése a kromatográfiás elválasztások során is megfigyelhető. C30 fázisok
esetén a kiindulási szilikagél optimális pórusátmérője 13 és 16 nm között van.

5.4. Utánszilanizálás hatása az elválasztásra

A Ci8 és a C3o fázisok esetén az utánszilanizálás az általunk használt hexametildiszilazánt és trimetil-klórszilánt tartalmazó keverék alkalmazásával a szabad
szilanolcsoportok

számát jelentősen

csökkenti.

A

szabad

szilanolcsoportok

számának csökkenése elsősorban bázikus karakterű vegyületek elválasztása esetén
figyelhető meg, ahol az utánszilanizált tölteteken a komponensek retenciója kisebb
és a csúcsszimmetria is jobb, mint a nem utánszilanizált tölteteken. Ezt egyébként
Cis fázisainknál nem csak bázikus, de poláris karakterű flavonoidokkal is kimutattam,
ahol az egyes mintavegyületek szimmetrikusabb csúcsot adnak az utánszilanizált
Ci8 fázisokon. A szabad (és hozzáférhető) szilanolcsoportok száma azonban más
vegyületek retenciójára is hatással van. Megállapítottam, hogy nagy delokalizált nelektronrendszerrel rendelkező molekulák (kondenzált policiklusos szénhidrogének,
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karotinoidok,

stb.)

retenciója csökken,

mennyisége

csökken

(“utánszilanizált

ha a felületen a szabad szilanolok
töltet”).

A

karotinoidok

izomerjeinek

elválasztása esetén a szabad szilanolcsoportok különösen jelentős hatással vannak
a szelektivitásra. Jól utánszilanizált Ci8 és C3o fázisokon a poláris karotiniodok
izomerjeinek az elválasztása romlik a nem utánszilanizált fázisokon történő
elválasztásokhoz képest.

5.5. Az általam előállított, új típusú C30 fázis alkalmazhatósága

Az általam készített, nagy borítottságú C30 fázisokat összehasonlítottam az
irodalomban hivatkozott és kereskedelemben kapható, polimerizációval készült C30
fázisokkal. A nagy borítottságú, vízmentes körülmények között előállított C30 fázisok
hatásosabbak,

mint

a

kereskedelemben

kapható,

köztudottan kevésbé

reprodukálható körülmények között készült polimer fázisok.

5.6. Bioanalitikai felhasználások

5.6.1. Nagy borítottságú C18 fázisaink felhasználásával sikerült a luteinből sav
hatására keletkező 3-epiluteinen keresztül képződő anhidrolutein I. és anhidrolutein
II. izomereket szétválasztani, szerkezetüket UV-VIS és tömegspektrumuk alapján
azonosítani. Az általam kidolgozott LC-MS módszer segítségével sikeresen
igazoltunk egy, a növényekben a feldolgozás hatására bekövetkező átalakulási
folyamatot.

5.6.2.

C18 fázisainkon

a tiamin-pirofoszfát

és

a

tiamin

jól

elválasztható.

Tömegspektrometriás detektálás segítségével a tiamin-pirofoszfát és a tiamin
molekulatömegük alapján jól azonosíthatóak. LC-MS módszert dolgoztam ki,
melynek segítségével jól azonosítható a humán placentából izolált PP20 fehérje
pirofoszfokináz enzimaktivitása során keletkező tiamin-pirofoszfát. Ezzel bizonyítást
nyert a fehérje enzimfunkciója, melyet a számítógépes modelezéssel kapott
eredmények alátámasztanak.
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5.6.3. Az általam készített C30 fázisok a fullerének elválasztására jól alkalmazhatóak.
Az irodalom által leírt kísérleti körülményekkel ellentétben (ahol hexán eluenst
alkalmaztak) izooktán/izopropanol eluens alkalmazásával a C6o és C70 fulleréneken
túl a C76 és C78 fullerének is jól elválaszthatóak egymástól, tömegspektrometriás
módszerrel pedig jól detektálhatóak.

5.6.4. lonpár kromatográfiás módszerrel, gradiens elúciós technikával hét anion
elválasztását végeztem el nagy borítottságú C30 fázison. Az irodalmi adatoktól
eltérően az anionok ionpár kromatográfiájában sikeresen alkalmaztam a gradiens
elúciós

módszert.

alkalmazható.

Az

eljárás

a

környezeti

kémiai

feladatok

megoldására
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8. Függelék
A függekékben az egyes fejezetekben vizsgált vegyületek képlete szerepel

4.3.1. fejezet

OH
OH
OH

Kvercitrin

Miricetin

OH
OH

Kvercetin

Kempferol

Acacetin
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4.3.2. fejezet

Anhidrolutein I
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4.3.3. fejezet
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4.3.4. fejezet

a: Rí = CH3)
P:

R2 - CH3,

R, = CH3,

Y: R i = H,

R2 = H, R3 = CH3

R2 = CH3i

5: R-, = H,

R3 - CH3

R3 = CH3

R2 = H, R3 = CH3

4.3.4. fejezet

9-cisz-lutein
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OH
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13-cisz-lutein

OH

13 -cisz-lutein
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9-cisz-zeaxantin

13-cisz-zeaxantin

í

1
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15-cisz-zeaxantin
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Abstract
The paper describes the preparation and investigation of new, high loaded,
monomeric, silica based, reversed phase Cis and C30 packings. The role of the pore
structure and endcapping on the properties of Cis and C30 packings are described.
Using hydrothermal procedure silicas with predictable pore size (9.3-25.5 nm) and
surface area have been prepared. The silylation with the long chain silanes
considerably changes the pore structure of the silica: pore size, pore volume
decrease. A new parameter, volumetric surface coverage [mm3xm'2] has been
introduced. This parameter - calculated from on-column measured porosity data shows the pore volume portion occupied by the hydrocarbon chains. Endcapping
does not change remarkably the pore structure of the bonded phases. The reduced
retentions (reduced on area unit: [klm2]) - a good measure to compare the retention
behaviour of packings with different surface areas - are similar for most of the
phases, demonstrating a good accessibility of the pores for the solutes. Slightly lower
retentions were found on the endcapped than on the non-endcapped phases for
probes with dense 71-electron system (e.g. polyaromatic hydrocarbons) demonstrating
the contribution of silanophylic interactions to the retention. The phases had been
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successfully used for different demanding separations e.g. for the separation of
flavonoids, carotenoids, resveratrol and tocopherol isomers, fullerenes and anions.

1. Introduction
Reversed phase liquid chromatography is by far the most popular mode of highperformance liquid chromatography (HPLC) [1]. Although reversed phase (RP)
stationary phases with different carbon chain length became commercially available
in the early seventies there are still work in progress to improve the quality and
reproducibility of nonpolar, silica based packing materials. It has been demonstrated
that the pore structure of starting silica (pore size, pore volume, surface area) plays
an important role in the behaviour of these stationary phases [2,3,4], It has been
generally acknowledged that the two main effects influencing retention are
solvophobic effect [5] and the effect of the residual silanol groups that remain on the
surface due to the incomplete derivatization processes [5-9]. Silica based stationary
phases modified with triacontyl chains have become an interesting alternative in
reversed phase liquid chromatography. C3o phases had proven to be useful to
separate mixtures of carotenoids and vitamins with long unsaturated hydrocarbon
chains due to its superior shape selectivity [10] (e.g. carotenoids, A and E vitamins)
and their isomers. Further advantages are the higher sample capacity and the better
recovery rate of C30 column compared to Cis column [10-19]. In the present work our
attention was focussed on the effect of pore size of the silica, the amount of the
silylating reagent and the endcapping procedure on the properties of RP packing
materials with high surface coverage.
2. Experimental
2.1. Materials
The starting silica (a narrow size fraction of Grace 74C silica) has an average pore
diameter:
9,3 nm,
average particle size:
6
pm.
Octadecylsilanes,
hexamethyldisilazane,
trimethylchlorosilane,
pyrene
and
benzo[a]pyrene,
benzo[ghi]perylene, fullerene mixture were purchased from Fluka Chemie AG
(Buchs, Switzerland), Triacontylsilanes were from Gelest (Morrisville, USA).
Acetonitrile and methanol were purchased from Scharlau Chemie S.A. (Barcelona,
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Spain). Dichloromethane, benzene, pyridine, toluene, triethylamine and phenol were
purchased from Merck (Darmstadt, Germany). Polystyrene standards, PAH
standards were from Supelco (Bellefonte, USA). Column Selectiviy Test Mixture
(SRM 869) was from NIST (Gaithersburg, USA). Tocopherol isomers (ot,j3,y,5 ) were
from Supelco and Fluka, lutein has been prepared and isomerized by iodine catalysis
according to [20], (3-Carotene was from Sigma (St. Louis, USA). Isomerisation was
carried out under a UV-Lamp at 254 nm. All solvents were analytical grade. Water
was bidistilled in a glass apparatus, in our laboratory.
2.2. Preparation of the starting silica
Starting silica has been sized in our laboratory with an average particle size of 6 ± 1.5
pm. The average pore diameter of the silica was 9,3 nm, the specific surface area
330 m2xg"1i the pore volume 1.08 cm3xg'1. The silica was acid treated and washed
rigorously with bidistilled water. Silicas with higher pore diameter were prepared
according to the hydrothermal procedure described in details elsewhere [3, 21].
Experiments were carried out in a 1 dm3autoclave containing 20 gram silica placed in
a beaker and 80 cm3 freshly bidistilled water. The autoclave was stored in an aircirculated oven at different temperatures for 50 hours. The treated silicas (Table 1)
were dried at 220°C for 48 hours.
2.3. Preparation of the Phases
Prior to silanization silicas were dried at 120°C for 8 hours. Silica was then
suspended in a mixture of dry toluene and dry acetonitrile. The appropriate amount of
the reagent octadecylsilane (or triacontylsilane) and triethylamine has been added to
the suspension. To achieve maximum surface coverage an excess of silylating
reagent was necessary. Calculated on the basis 4 pmoIxnT2 accessible silanol group
on the silica surface an approx. 50 % excess of silylating reagent was necessary by
the Ci8 phases and ca. 100 % excess of silylating reagent was necessary by the C3o
phases. (4 pmolxm"2 is roughly the maximum alkyl ligand density that can be
achieved with a monomeric syntesis.) The suspension was refluxed for 8 hours under
dry conditions. “Endcapping”: in a two step reaction with very effective endcapping
cocktails containing long and short chain silanes and catalyst (similar to [2]) were
used to reduce the amount of accessible free silanol groups. After the reaction the
material was washed three times with toluene, dichloromethane, methanol and
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methanol-water. The phase was dried in vacuum at 130°C. Finally the phases were
thermally treated at 220°C.
2.4. Chromatographic measurements
Sorbents (silica or RP) were slurry packed into 150 * 4.6 mm stainless-steel columns
(if not otherwise indicated). The chromatographic measurements were carried out on
a Summit LC System (Dionex, Idstein, Germany) consisting of a P 580 NDG lowpressure gradient precision pump, 340S diode array detector and Chromeleon
chromatography management software (Version 4.12). Samples were injected with a
Rheodyne 8125 sample injector valve equipped with 20 pL sample loop.
The porous structure of the packings has been characterised by inverse sizeexclusion chromatography [22-24]. Toluene and polystyrene standards with a
molecular weight ranging from 92 to 3.7x106 Dalton were chosen as probes using
dichloromethane as eluent. Benzene, pyrene and benzo[a]pyrene benzo[ghi]perylene
and hexachlorobenzene were separated in methanol eluent, pyridine and phenol
were separated applying an acetonitrile-water 1-1 (v/v) eluent. 1,2:3,4:5,6:7,8tetrabenzonapthalene (TBN), phenanthro[3,4-c]phenanthrene and benzo[a]pyrene
(BaP) were separated in acetonitrile- water 85-15 (v/v) eluent according to [25], The
Engelhardt test [26, 27] was carried out in methanol-water 1-1 eluent. Tocopherol
isomers (a, (3, y, 6) were separated in pure methanol. The separation of lutein isomers
was carried out both on non-endcapped and endcapped phases using acetone-water
85-15 eluent. Separation of flavonoids, carotene isomer mixture, red wine, anions
and fullerenes was carried out to demonstrate the separation power of the phase.
2.5. p-High performance liquid chromatography (HPLC) with UV-detection
The p-HPLC-UV system consisted of a low-pressure gradient micropump (model
Rheos 2000, Flux, Karlskoga, Sweden), a degasser (ERC-3415a,

Ercatech,

Alteglofsheim, Germany), a microinjector (model 7520, Rheodyne, Cotati, CA, USA)
with a 0.5 pi rotor connected to a UV-VIS detector (model 345, Varian, Darmstadt,
Germany) with a fused silica bubble cell. The stationary phase used was slurry
packed into a fused silica capillary column (200 mm x 200 pm I.D.). For the
preparation of frits a small section of the packing particles were sintered with an
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electrically heated nickel-chrome filament ring while flushing the capillary with water.
Finally the capillary was washed with acetonitrile for 2 hours. For the experiments
with C18 phases a mobile phase consisted of 0.1 % TFA (solvent A) in water and
acetonitrile (solvent B) was pumped at a constant flow rate of 195 pl/min (actual flow
rate 2.3 pl/min). Zero time conditions were 80% A, changing from 0 min to 5 min to
30% A. From 5 to 12 min mobile phase composition was not changed. Detection was
performed at 254 nm. For the experiments with C30 phases a mobile phase consisted
of methanol/t-butylmethylether (80:20=v:v) was pumped at a constant flow rate of
210 pl/min (actual flow rate 2.1 pl/min). Detection was performed at 450 nm.
3. Results and discussion
3.1. Preparation of silicas
Before silylation the starting silica was pre-treated with nitric acid to reduce the
metallic impurities and organic contaminants as well. After the treatment the sodium
content of the silica has been found to be below 100 ppm, the heavy metal content
below 10 ppm, using reflexion-X-ray-spectrography. The hydrothermal treatment of
silica with saturated water vapour by elevated temperature (and pressure) yields
silicas with predictable pore size in the 10-30 nm pore size range. An important
advantage of the method is that no change in the pore volume (ca. 1 cm3 x g'1) of the
resulted silicas can be observed (Table 1, 9).
3.2. Pore structure of the phases
The porosity data of the phases show that by the silylation with the octadecylsilane
the pore size, pore volume and surface area decrease (Table 2) compared to the
starting silica.
Modification of the silica surfaces with the bulky triacontyl group causes an even
more remarkable reduction of the porosity (Table 4) than the modification with Cis
groups. Pore size, pore volume and surface area immensely decrease. In the most
cases (phases 3-7), the surface area and the pore size of the phases changes in the
opposite direction (smaller pore size, bigger surface area). In contrast at phases 1
and 2 both surface area and pore size of are lower than the respective values of
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phase 3. It will be demonstrated later that the phase 1 and phase 2 are not optimal
for chromatographic purposes.
Endcapping does not change remarkably the pore structure of the phases the
differences could be explained with the uncertainty of the measurements (Table 3
and 5).
3.3. Surface coverages
Surface coverage of the Cis phases (calculated from the carbon content: [pmolxm'2])
is nearly independent of the pore structure (Table 6, row 4, Figure 1). The average
of all coverages is 3.69±1.9% showing that our silylation method is effective enough
to give good and uniform surface coverage. This could be further confirmed by the
newly introduced parameter, “volumetric surface coverage [mm3xm~2} ’, calculated
from packing porosity data. (This parameter shows the occupied volume portion of
the pores by the hydrocarbon chains.) The volume of the pores which have been
“filled up” by the hydrocarbon chains
specific surface area of the silica

( V sPi Siiica-VSp,

( S sp,siiica).

cis) has been divided by the

For volumetric surface coverage an

average value of 1.92 mm3xnrf2 has been calculated with a correlation of ±6.5%
(Table 6, row 5, Figure 1). This means that no steric hindrance of the Cis groups by
the reaction can be found. Volumetric coverage shows surface irregularities - relevant
for chromatographic separation - much more sensitive than the surface coverage
calculated from the carbon content.
Surface coverage of the C30 phases (calculated from the carbon content) is slightly
dependent on the pore structure (Table 7, row 4, Figure 1). The coverage of the
phases No. 2-7 are similar, the average is 3.73 ± 2.3% showing effective silylation.
Only the coverage of phase No. 1 is lower. A different trend can be seen for the
volumetric surface coverage data [mm3xm'2]. In contrast to the coverage measured in
pmolxm'2 units, the volumetric coverage values increase by rising silica pore size
(phases No. 1-3) and reach a plateau for the phases with higher pore size (phases
No. 4-7). This is indicating a steric hindrance in the bonding reaction using small pore
silicas (Table 7, row 5, Figure 1). Consequently volumetric coverage shows surface
irregularities - relevant for chromatographic separation - much more sensitive than
the surface coverage calculated from the carbon content. From surface coverage we
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conclude, that silicas with pore sizes under 13 nm are not optimal for the preparation
of C3o phases.
3 .4 . Structure of the bonding

According to [28, 25, 29] so called “Sander-Wise test”, the elution order of the
probes, 1,2:3,4:5,6:7,8-tetrabenzonapthalene (TBN) and benzo[a]pyrene (BaP) is
indicative of surface bonding type of C18 phases: aiBN/BaP= ^TBN^Bap- The a jBN/BaP
values of our C18 phases are between 1.35-1.55 both for the non-endcapped and for
the endcapped phases. The a values seem to be not a function of the core silica’s
pore structure. According to [25] our phases belong to the densely loaded monomeric
type of phases.
The C30 bonding reaction was carried out under similar condition as the reaction with
C18 silane. The similar circumstances and the similar surface coverages both for Cis
and C30 phases (3.6-3.8 pmolxm'2) indicate similar surface structure. Presumably our

C30 packings are also “densely loaded monomeric type” phases. (Unfortunately the
test developed for the evaluation of monomeric or polymeric character of reversed
phase packings works only for packings with carbon chain length range from 12-22
and cannot be used for C30 packings [25].)
The efficiency of the endcapping has been characterised by the “phenol-pyridine test
[37, 38, 39], By all packings the retention of the phenol is nearly independent of the
endcapping; the retention of pyridine is strongly reduced by the endcapped phase.
The selectivity apyridiny/phenoi varied between 1.53-2.17 for non endcapped and
between 0,61-0.87 for endcapped phases. Therefore endcapping is necessary both
for Cis and C30 phases to achieve symmetrical peaks with reasonable retention for
basic substances.
3 .5 . Chromatographic tests
3 .5 . 1. Separation of aromatics

Retention of the polyaromatic hydrocarbons and hexachlorobenzene in methanol
eluent is a function of surface area and shows a decreasing character with
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decreasing surface both on Ci8 and C30 phases. The retention of the polyaromatic
hydrocarbons is slightly shorter on endcapped materials although the carbon content
of the endcapped phases is similar or slightly higher than the carbon content of the
non-endcapped phases. The effect shows the contribution of silanophylic interactions
to the retention for probes with dense 71 electron system, that is more expressed on
non-endcapped phases with high residual silanol content [29, 30, 9] especially when
the eluent is rich in organic solvent [8]. In the same eluent the retention of the
hexachlorobenzene increases with increasing hydrophobicity (endcapping) of the
phase. (The retention of hexachlorobenzene, a compound with less dense %electron
system than polyaromatic hydrocarbons, is mainly influenced by solvophobic
interactions.)
For the comparison of retention behaviour of our packings reduced retention (referred
to area unit: [/c/m2]) has been used. This parameter is independent of the surface
area of the packings and allows direct comparison of the retention of phases with
different surface areas. The reduced retention of our Ci8 phases has been found
nearly independent of pore size (Figure 2). Considering the nearly identical
coverages, it indicates that the pores of our phases are equally accessible for all
solutes. In contrast on the C30 phases the reduced retention of the polyaromatics in
methanol eluent is also a function of the pore structure (Figure 3). For
hexachlorobenzene the effect is not as expressed as for the polyaromatics. For
further studies the so called “Engelhardt test” has been carried out on the C30
phases. The original “Engelhardt-test” mixture was completed with pyridine, 4-ethylaniline and naphthalene. The reduced retention for all test substances is practically
independent of the pore structure (Figure 4, 5a, 5b) showing good and uniform
surface coating. (Phase No. 1 and 2 - with the smallest pores - are exceptions.)
3.5.2. Reproducibility of the preparation
Preparations of the two “optimal” packings (phase No. “3” from the Ci8 and phase
No. “4” from the C30 packins) were repeated to get an impression on the
reproducibility. Table 9. shows, that the preparation of the silica, as well as the
preparation of the coating can be made with good reproducibility.
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3.6. Applications
3.6.1. Cis phases
“Phase 3” (made of 12 nm pore silica) has been successfully used for the separation
of the flavonoids quercitrin, myricetin, quercetin, kaempferol and acacetin. The
retentions are slightly higher on non-endcapped phase. The peak shape is more
symmetrical on the endcapped phase (Figure 6, Table 8). To evaluate the suitability
of the produced endcapped and non-endcapped phases for micro-(p)-HPLC, slurry
packed fused silica capillary columns (200 pm I.D.) were tested upon the injection of
the same flavonoid mixture as used in Figure 3. Again the endcapped phase
supplied a more symmetrical peak shape. Finally, compared to the 250 * 4.6 mm
column, separation of quercitrin, myricetin, quercetin, kaempferol and acacetin with
the capillary column showed analogue retention times at ten times higher sensitivity.
A green alga extract (Chlorella sp) has been analysed both on non-endcapped and
endcapped “phase 3” (Figure 7). Sample pre-treatment has been carried out
according to [31] and [32]. The sample which was representative for the polar
carotenoid content of the alga has been dissolved in methanol. On the nonendcapped phase a quite good separation of luteoxanthin- and antheraxanthinisomers, luteoxanthin epimers and antheraxanthin isomers has been found. On the
endcapped stationary phase we could completely separate the geometrical isomers
of lutein. This stationary phase enabled better separation of (all-E)-neoxanthin (peak
3) and deepoxy-neoxanthin (peak 4). The separations of neochrome-isomers
became better on the endcapped phase too. In contrast the resolution of
antheraxanthin isomers and luteoxanthin epimers were not as efficient as the
separation carried out on non-endcapped phases. (Carotenoids were identified by
their UV-VIS spectra and MS spectra).
The endcapped “phase 3” has been routinely used with good results for the
identification of flavonoids and for the quantification of trans-resveratrol from wines
(Figure 8). The calibration graph, obtained by injecting standard solutions of transresveratrol, has been found linear in the range 0.025-80 mgxL'1. Regression of the
determination, calculated by the least-squares method was R2=0.9999, the detection
limit has been found 2.4 ng.
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3.6.2. C3o phases
One of the most important field of the applications for C30 phases is the separation of
tocopherol isomers [14, 16-19, 33], On Ci8 phases no isocratic separation of all
tocopherol isomers can be achieved [1, 34], The C30 phase is adequate for the
separation of the isomers of Vitamin E. The separation of the critical pair of
tocopherol p and y is largely effected by the pore structure of the phase (Figure 9).
Endcapped phases with pore sizes of ~9 nm (e.g. phase No.4) are optimal for the
separation of tocopherol isomers (Figure 10).

Separation of carotene isomers is a common task in phytoanalysis [1, 35], On Ci8
phases carotene isomers can be separated more effectively on non endcapped
phases [9], On C30 phases, which are frequently used for the separation of
carotenoids [13, 15] selectivity is immensely influenced by the endcapping. The
separation of an isomerisation mixture of all-trans-\uie\n consisting 13-cis-, 13’-cis~, 9c/s- 9 ’-cis- and b/-c/s-lutein isomeres has been carried out on phase No. 4 (pore size
- 9 nm). Non-endcapped phase shows slightly better separation especially for the bi
ds isomers. The retention and retention order for the isomers are different on nonendcapped and endcapped phases (Figure 11)! To compare the separation
efficiency in packed capillary columns with an inner diameter of 200 pm to
conventional used columns (250 x 4.6 mm) an isomerised p-carotene standard was
injected on both systems. Separations resulted in same resolution with 13 times
higher sensitivity using the capillary column (Figure 12).

Ion-pair chromatography of anions can be carried out on endcapped C30 phases
using tetrabutylammonium as counter ion and UV detection at 210 nm. In contrast to
the previous data [36] eight anions could be separated within a much lower retention
time (7 minutes) on the phase No. 5 (pore size ~10 nm) (Figure 13).

Separation of fullerenes strongly depends on the pore size of the stationary phase
due to the large size of the Bucky-balls. Compared to commercial fullerene column,
or Ci8 column [40, 41] more effective separation with significantly improver peak
shape were obtained. For the most critical pair of C76 and C78 we achieved baseline
separation even at room temperature on the column No. 5 (pore size ~10 nm,
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endcapped) the separation of a crude fullerene mixture could be successfully carried
out within 35 minutes (Figure 14).

4. Concluding remarks
Our attention was focused on the effect of silica pore structure on the properties of
Ci8 and C30 packing materials. The starting silicas were prepared by hydrothermal
procedure in water steam. The reaction yields silicas with predictable pore size and
surface area. The silylation with long hydrocarbon chain silanes considerably
changes the pore structure of the silica: pore size, pore volume and surface area
decrease. A new parameter: volumetric surface coverage [mm3xnrf2] has been
introduced. The volumetric surface coverage is a sensitive indicator of surface
structure. This parameter - calculated from porosity data - shows the occupied
volume portion of the pores by the hydrocarbon chains. This has been found
independent of pore size of the packing for Cis phases, indicating nearly identical
coverage of all phases. In contrast the quality of C30 stationary phases depends on
the pore size of the starting silica. Only the phases made of silicas with average pore
size over 13 nm shows volumetric surface coverage independent from the pore size.
(C3o phases made from silicas with pore diameter under 13 nm have anomalous pore
structure, low surface ligand density and low chromatographic resolution.) The
prepared phases belong to the densely loaded monomeric type of bonded phases.
The lower retention of the aromatic hydrocarbons on the endcapped than on the nonendcapped phases shows the contribution of silanophylic interactions to the
retention. Therefore endcapping has a remarkable effect on the retention, not only for
basic solutes, but also for other compounds with delocalised n electron structure (e.g.
A and E vitamins, carotenoids). The Cis phases had been successfully used for the
separation of flavonoids, carotene isomers and cis- and tans-resveratrol in classical
and under microchromatographic conditions. The quality of the C30 phases has been
proved with the separation of numerous test mixtures, which cannot be separated
successfully on Cis stationary phases: anions, carotenoids, tocopherols, fullerenes.
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Table 1. Influence of reaction temperature on pore diameter, pore volume, and
surface area of starting silicas
Phase number
Reaction temperature[°C]
Pore diameter [((>, nm]
Pore volume [Vsp, cm3xg'1]
Spec. surf, area [Ssp, m2xg' 1]

1
-

9.3
1.08
330

2
170
11.0
1.08
295

3
190
12.0
1.08
270

4
210
13.5
1.12
250

5
230
15.8
1.12
210

6
250
21.0
1.09
155

7
270
25.5
1.10
135

4
10.5
0.64
180

5
12.3
0.70
175

6
17.0
0.82
145

7
22.9
0.80
115

4
10.5
0.62
175

5
13.3
0.67
155

6
17.8
0.78
130

7
23.4
0.78
110

6

7

fable 2. Porosity data of Cis Phases (non endcapped)
Phase number
Pore diameter [<j), nm]
Pore volume [Vsp, cm3xg"1]
Spec. surf, area [Ssp, m2xg' 1]

1
6.4
0.45
21 0

2
7.1
0.51
215

3
8.0
0.59
220

Table 3. Porosity data of Cis Phases (endcapped)
Phase number
Pore diameter [()>, nm]
Pore volume [Vsp, cm3xg'1]
Spec. surf, area [Ssp, m2xg'1]

1
6.6
0.44
200

2
7.1
0.48
200

3
8.2
0.55
200

Table 4. Porosity of C30 Phases (non endcapped)
Phase No.

1

2

3

4

5

Pore diameter [(j>, nm]

5.4

5.6

5.9

8.4

10.1

14.8

20.0

Pore volume [Vsp, cm3xg'1]
Spec. surf, area [Ssp, m2xg‘1]

0.35
190

0.36
190

0.41
210

0.44
160

0.52
155

0.67
135

0.69
105

6

7

Table 5. Porosity of C30 Phases (endcapped)
Phase No.

1

2

3

4

5

Pore diameter [<X>, nm]

5.9

6.1

6.3

8.6

9.6

14.5

20.4

Pore volume [Vsp, cm3xg"1]
Spec. surf, area [Ssp, m2xg'1]

0.31
155

0.33
160

0.39
185

0.45
160

0.49
155

0.63
130

0.65
95
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Table 6.

Carbon content and surface coverage of the C i8 phases

Phase No.
5
1
2
3
4
Carbon [%] not endcapped phases 19.1 17.8 16.6 15.5 13.2
19.3 17.8 17.0 15.8 14.0
Carbon [%] endcapped phases
Coverage (by weight) [pmolxnr2] 3.71 3.76 3.75 3.72 3.59
Coverage (by volume) [mm3xm'2] 1.91 1.93 1.81 1.92 1.95
• Row 4.: calculated according to [3], data from row 2
• Row 5.: pore volume data taken from Table 1 and 2)

Table 7.

6
10.4
10.5
3.66
1.74

7
9.2
9.6
3.66
1.95

Carbon content and surface coverage of the C30 phases

Phase No.
Carbon [%] not endcapped phases
Carbon [%] endcapped phases
Coverage (by weight) [pmolxrrr2]
Coverage (by volume) [mm3xnrf2]

1
27.0
27.3
3.55
2.21

2
26.2
26.6
3.79
2.44

3
24.7
24.8
3.79
2.50

4
22.8
23.1
3.65
2.72

5
20.7
20.8
3.79
2.86

6
15.9
15.7
3.62
2.71

7
15.1
15.3
3.90
3.00

Row 4.: calculated according to [3], data from row 2
Row 5.: pore volume data taken from Table 1 and 4)

Table 8.

Chromatographic parameters for the separation of flavonoids
tR[min]

Quercitrin
Myricetin
Quercetin
Kaempferol
Acacetin

5.77
6.36
7.10
7.81
9.34

tR[min]
endcapped
5.54
6.10
6.84
7.50
8.88

Resolution
32.45
1.93
6.13
5.60
9.76

Resolution
endcapped
30.92
1.50
6.13
5.38
9.93

Assymm.
1.10
1.61
1.94
2.26
2.42

Assymm.
endcapped
1.12
1.29
1.40
1.56
2.30

Table 9. Reproducibility of the preparation of the phases
C18 phases
Silica I.
Silica II.
Phase I. (endcapped)
Phase II. (endcapped)

k(p)
Cover.
VP
Sp
k (B)
k(B aP )
+
(nm) [iimoixnr2] (cm3xg'1) (m2xg'1)
1.08
270
12
1.06
270
11.7
0.55
200
0.2 1.35 4.00
8.2 3.75
0.53
210
0.2 1.36 4.15
7.8 3.78
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Vp
SP
k ( P ) k(B aP )
k ( B)
§
Cover,
(nm) [|j.mo|xm~2] (cm3xg'1) (m2xg'1)
1.12
250
13.5
Silica 1.
245
1.10
13.6
S ilica li.
0.45
160 0.13 1.30 5.33
3.65
8.6
P h ase 1. (endcapped)
164 0.16 1.37 5.49
3.70
0.43
P h ase II. (endcapped)
8.4
</>= average pore size; Cover.: surface coverage; V P = pore volume; Sp= specific
surface area; k =capacity factor for benzene (B), pyrene (P) and benzo[a]pyrene
(BaP) in methanol eluent

C30 phases

-T- 4

o 40

~i

5

i

10

:

i----------------------------------- 1------------------------------------ 1----------------------------------- f -

15
20
Pore d ia m eter (nm)

25

0

30

Figure 1. Surface coverage of Ci8 and C30 phases. A Surface coverage calculated
from the carbon content (Ci&), I
content (C30),

A

Surface coverage calculated from the carbon

Surface coverage calculated from pore volume data (Cis),

□ Surface coverage calculated from pore volume data (C30)
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Figure 2. Reduced retention of aromatic hydrocarbons on Ci8 phases.
(The date for “benzene (non-endcapped)” are mostly overlapped by the
data “benzene (endcapped)”.
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Figure 3. Reduced retention of polyaromatic hydrocarbons and hexachlorobenzene
in methanol eluent on C30 phases.
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Figure 4. Reduced retention of neutral (apolar or polar) test substances of the
“Engelhard-test” in methanol-water 1-1 eluent on C30 phases.
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Figure 5a. Reduced retention of basic test substances of the “Engelhard-test” on C30
phases.
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<> Pyridine, non-endcapped
□ Caffeine, non-endcapped
A Aniline, non-endcapped

♦ Pyridine, endcapped
♦ Aniline, endcapped
■ Caffeine, endcapped

Figure 5b. Reduced retention of basic test substances of the “Engelhard-test” on C30
phases.
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Figure 6. Separation of flavonoids on C18 column. Column, 250 x 4.6 mm; stationary
phse, “Phase 3”, a) non endcapped, b) endcapped; mobile phase, A=water,

B=

aceto- nitrile; gradient, 0 min, 20 %B; 5 min, 70 %B; 12 min, 70 %B; 13 min, 20 %B,
20 min, 20 %B; flow rate: 1,7 cm3xmin_1; detection, UV, 254 nm; injection volume, 20
pl_; peak identifiaction, quercitrin (1), myricetin (2), quercetin (3), kaempferol (4),
acacetin (5).

25

Figure 7. Separation of polar carotenoids of an extract of a green alga (Chlorella sp.)
on C18 column. Column, 250 x 4.6 mm; stationary phase, “Phase 3”, a) non
endcapped, b) endcapped; mobile phase, A=15 v/v % water in methanol,
B=methanol ; gradient, 0 -1 0 min 0 %B, 18 min 20 %B, 45 min 100 %B; flow rate:,
1.25 cm3 x min'1, detection, 450 nm; injection volume, 10 pL; peak identifiaction,
(13Z)-neochrome-epimer (1), (13Z)-neochrome-epimer (2), (all-E)-neoxanthin

(3),

deepoxy-neoxanthin (4), (9Z)-neoxanthin + (9Z)-deepoxy-neoxantin (5), violaxanthin
(6), luteoxanthin-epimer(l) (7), luteoxanthin-epimer(2) (8), antheraxanthin isomers
(9), (all-E)-lutein (10), (9Z)+(9Z)-lutein (11), (13Z)+(13Z)-lutein (12), (15Z)-lutein (13)
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Figure 8. Separation of directly injected red wine sample on C18 column. Column,
250 x 4.6 mm; stationary phase, “Phase 3”, endcapped; mobile phase, A=
methanol/water 10/90, 1 % acetic acid, B=methanol/water 90/10, 1 % acetic acid;
gradient, 0-18 min 40%B, 18-25 min 100%B, 25-27 min 100%B; flow rate: 1.5 cm3 x
min'1; detection: 306 nm; injection volume, 20 pL; peak identification, (+)-catechine
(1), caffeic acid (2), (-)-catechine (3), cumaric acid (4), trans-resveratrol (5), cisresveratrol (6)
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Figure 9. Resolution (Rs) of p and y tocopherols as a function of pore size, on C30
column.
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time [min]

Figure 10. Separation of tocopherol isomers on C30 phase No. 4 (endcapped)
Column, 150 x 4.6 mm; mobile phase, methanol; flow rate: 1.2 cm3 * min'1
detection, 295 nm; injection volume, 20pL.
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Figure 11. Separation of lutein isomers on C30 phase No. 4. Column, 250 x 4.6 mm;
mobile phase, acetone-water =85:15 (v/v); flow rate, 1.0 cm3 x min'1; detection: 450
nm; injection volume, 20 pL; peak identification, 13-cis (1), 13’-cis (2), all-trans (3), 9cis (4), 9’-cis (5), bi cis-isomersO.
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Figure 12. Separation of p-carotene isomers on C30 phase No. 4. Column, 200 mm
x200 pm; mobile phase, methanol/t-butylmethylether (80:20=v:v); flow rate, 2.1
pl/min; detection, 295 nm; injection volume, 0.5 pL; peak identification, all-trans- (1),
9-cis- (2) p-carotene
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Figure 13. Separation of anions on C3o phase No.4 (endcapped). Column : 150 x
4.6 mm; mobile phase :10% acetonitrile / 90% 2 mMol tetrabutylammoniumhydroxide
in 20 mMol phosphate-buffer solution (pH=6.0), flow rate: 1.2 cm3 x min'1; detection:
210 nm; injection volume: 20pL; peak identification : I03_ (1), Se03^ (2), Br03~~ (3),
N 02" (4), Br~ (5), NO3- (6), Se04^ ( 7 ) „ T (8).

min

Figure 14. Separation of a crude fullerene mixture on C30 phase “5” (endcapped).
Column, 250 x 4.6 mm; mobile phase, 10% 2-propanole / i-octane; flow rate: 1.0 cm3
x min'1; detection, 250 nm; injection volume, 20pL.
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Abstract
In the present work, we show that in processed sorrel, the lutein (1) can convert to 3'-epilutein
(2) - 3'-stereoisomer of lutein - by epimerisation reaction, as well as to anhydrolutein I (3) and
II (4) by dehydration reaction. The newly formed anhydrolutein I (3) and II (4) were detected
and identified by HPLC-DAD and HPLC-MS techniques and co-chromatography with authentic
samples. The compounds 1 and 2 were also isolated from cooked sorrel by column chroma
tography and characterized by NMR spectroscopy.

petals of C alth a p alu stris [6] and it was
detected in anthers of flowers of several
roses and in those of peonies [7].
In the present work, we show that in
processed sorrel, 3'-epilutein (2), anhydr
olutein I (3) and II (4) are formed by epi
merisation dehydration reaction (Fig. 1).

Experimental
Keywords

Materials

Column liquid chromatography-mass spectrometry
3'-epilutein and anhydrolutein in sorrel
Carotenoids

Analytical grade chemicals were used,
and authentic carotenoid samples were
taken from our collection.
Plant M aterial

Introduction
Dietary carotenoid antioxidants from
fruits and vegetables have long been
known to play an important role in hu
man health. Their importance is receiving
increased attention, and they have now
been implicated in contributing to pre
vention of cancer. Dark-green leafy veg
etables, such as spinach, collard greens
and sorrel, have relatively high caroten
oid content, especially in lutein (1)
[1]. Lutein ((3R ,3'R ,6'R )-(3,e- carotene3,3'-diol) is the main xanthophyll found
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in the major light-harvesting pigment protein complex of higher plants. It is
involved in energy transfer mechanisms
during photosynthesis. In fatty acid ester
form, lutein is widely distributed in fruits,
flowers and yellow autumn leaves as well
[2]. Lutein is of particular interest because
it has high antioxidant activity and it has
been directly implicated in cancer pre
vention [3], The carotenoids lutein and
zeaxanthin are described as having a
positive influence on the prevention and
treatment of age-related macular degen
eration (AMD) [4]. The 3’-epimer of
lutein, 3’-epilutein (2) ((3R ,3'S,6'R)-P,£ carotene-3,3'-diol), was detected as a
metabolite of lutein in the human body
[5]. In contrast with lutein, from plants,
3'-epilutein was only isolated from the

The sorrel (R um ex rugisus Cam p.) was
obtained from a local market in Pécs
(southern Hungary) in September 2002.
Pigment Extraction

For extraction, 50 g of leaves of fresh and
100 g leaves of cooked (10 min in boiling
water) sorrel were used. They were blen
ded with MeOH, and the suspension al
lowed to stand in MeOH. After 20 h, the
mixture was filtered and the filter cake
extracted with MeOH. The extraction
was repeated with MeOH and finally with
Et20. The two MeOH extracts were
combined, transferred to a separating
funnel and diluted with Et20. The ethe
real phase was washed free from metha-
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HPLC-UV and HPLC-DAD
System

The apparatus consisted of a Dionex
pump Model 580, Hewlett Packard 1050
detector with HP ChemStation software
and W a te rs -9 9 1, photodiode array
detector. Column was 250 x 4.6 mm i.d.
Chromsyl Qg, 6 pm endcapped. As el
uents 12% (v/v) H20 in methanol (A),
methanol (B), 30% (v/v) dichloromethane in methanol (C) were used. Gra
dient program: 0-2 min: 100% A; 210 min: to 80% A/20% B; 10-18 min:
to 50% A/50% B; 18-25 min: to 100%
B; 25-27 min: 100% B; 27-34: to 100%
C; 34-41 min 100% C (linear steps).
The flow rate was 1.2 cm3min-1.

Anhydrolutein I (3)

Identification o f Peaks

Carotenoids were identified by their
chromatographic behavior on HPLC, co
chromatography and their UV-VIS
absorption spectra compared with those
of authentic carotenoids.

Table 1. 'H NMR data of the characteristic
e-end group in lutein (1) and 3'-epilutein (2)
(5 ppm, CDC13)

Hax-C(2')
Heq-C(2')
H-C(3')
Hax-C(4')
H-C(6')
H-C(7')
H-C(8')
CH3(16')
CH 3(17')
CH 3(18 0

1

2

1.36
1.83
4.36
5.54
2.40
5.42
6.13
0.84
0.99
1.61

1.38
1.62
4.22
5.47
2.15
5.52
6 .12
0 .84
0.93
1.63

nol with water, and dried over anhydrous
Na2S04. The ethereal extract was washed
free from methanol, and combined with
the ethereal MeOH extract. This solution
was saponified with 30% KOH-MeOH at
room temperature for 18 h. After
saponification the ethereal solution was
washed free from alkali, evaporated to
dryness under vacuum, and dissolved in
benzene. The saponified pigments were
stored in the dark in benzene solution
under nitrogen at -20 °C.

Column Liquid
Chromatography

CaC03 (Biogal, Hungary) was used as
adsorbent for column chromatography.
The extract of cooked sorrel was chro
matographed on 2 columns (6 x 30 cm)
in parallel with benzene-hexane, (3:7),
S102

HPLC-MS System
Instrumentation
Fig. 2. a) HPLC separation of carotenoids in

the extract of raw sorrel. Detection at 450 nm.
b) HPLC separation of carotenoids in the
extract of cooked sorrel. Detection at 450 nm.
Other conditions see text

as mobile phase. After development five
fractions were visible: Fraction 1: 4 mm
yellow band (mixture of neochromes
and Z-isomers); Fraction 2: 5 mm pale
yellow band (3’-epilutein, 2); F raction 3:
30 mm yellow band (lutein, 1); Fraction
4\ 4 mm pale yellow band (anhydrolu
tein I and II, 3,4); Fraction 5: 20 mm
yellow band (^-carotene). After pro
cessing (cutting the column into pieces
and extracting), Fraction 2 and 3 were
submitted a repeated column chroma
tography (CaC03, benzene-hexane 3:7)
and crystallized from benzene by addi
tion of hexane; yield 0.3 mg 3'-epilutein
(2)
(m.p.
148-158 °C;
UV-VIS
(benzene): 487, 457, 434 nm; NMR
data are given in Table 1 and Ref. [9])
and 2.0 mg lutein (1) (m.p. 171-173 °C;
UV-VIS (benzene): 487, 457, 434 nm;
NMR data are given in Table 1 and
Ref [9]).

A low pressure gradient pump (Dionex P
580) provided with a Rheodyne 8125
injector (20 pL loop) was responsible for
carrying the mobile phase through the
system.The pump was coupled with a
diode-array detector (Dionex UVD 340S)
and a mass spectrometric detector (Dio
nex, Finnigan AQA). Data acquisition
was performed by Chromeleon 6.4
software.

Chromatographia Supplement Vol. 60, 2004

HPLC conditions

The separation of Fraction 4 was carried
out on an endcapped Qg column (250 x
4.6 i.d. Chromsyl, 6 pm). To achieve
shorter retentions in the case of polar
carotenoids, the original gradient pro
gram (used to obtain the total carotenoid
profile including polar and non-polar
compounds, both) was simplified. As
eluent A methanol was used and as eluent
B 36% (v/v) dichloromethane in metha
nol. The applied program was: 0-20 min
100% A to 35% B. The flow rate was:
1,25 cm3min-1.
MS conditions

Atmospheric pressure chemical ioniza
tion (APCI) interface [11, 12] was choOriginal

Time(min)
Fig. 3. HPLC separation of the carotenoids in F r a c tio n
see text

sen to ionise the compounds of F raction
4. This decision was made by consider
ing the hydrophobicity of the eluent
and the compounds. The presence of
dichloromethane contributes to the
ionization procedure happening in gas
phase at APCI. The applied gas flow
was 600 dm3h-1 (75 Psi). This value
cannot be altered to change the
effectivity of the ionisation because it
was adjusted by the manufacturer.
Nitrogen was used in the ionisation
procedure.
Mass spectra were monitored in the
range m/z 200-700. The APCI vaporizer
temperature was held at 450 °C. The
corona discharge was adjusted to 5 kV.
The quadrupole analysator was used in
positive mode, at 10, 30 and 50 V scan
filters. Data acquisition occured simulta
neously, the acquisition rate was 0.5
scans s-1.
Results a n d Discussion

The HPLC chromatogram obtained
from the fresh sorrel extract is shown in
Fig. 2a. It is readily apparent that the
main carotenoids are lutein and /1-car
otene. In addition, some neochrome
Original

1.

Detection at 450 nm. Other conditions

epimers, /1-cryptoxanthin and Z-isomers
of lutein were identified by co-chromatography with authentic samples, as
minor components. The HPLC chro
matogram of the cooked (10 min in
boiling water) sorrel extract is shown in
Fig 2b. As can be seen in the Fig 2, two
new major peaks appear in the extract.
On the basis of their UV-VIS spectra,
HPLC retention time and co-chroma
tography with authentic samples [8,9]
the newly formed carotenoids were
identified as 3'-epilutein (2) and anhy
drolutein I (3).
For proper identification of the new
compounds, the cooked sorrel extract
was separated by column liquid chroma
tography on CaC03. Five F raction s were
obtained.
F raction 1 contained the polar carot
enoids (neochrome epimers), Z-isomers
of lutein and some unidentified com
pounds (Fig. 3). This fraction was not
investigated further in details.
F raction 2 and 3 were purified by
additional column chromatography.
After crystallisation 0.5 mg of 3’-epilutein (3) and 2.0 mg of lutein (2) were
obtained and characterized by
NMR
spectroscopy (Table 1). The chemical
shifts and /(H,H) values of the endChromatographia Supplement Vol. 60, 2004

Fig. 4. a) HPLC separation of the carote
noids in F r a c tio n 4 . b) Co-chromatography of
F r a c tio n 4 with authentic anhydrolutein II
sample. Detection at 450 nm. Other condi
tions see text

groups were identical with those found in
the literature [7,9].
Fraction 5 contained the apolar /?carotene, which was identified by its UVVIS spectrum and co-chromatography
with authentic sample.
Fraction 4, which was further investi
gated by HPLC-DAD and HPLC-MS,
contained the possible anhydro-compounds. The chromatogram of the
anhydrolutein fraction of sorrel extract
can be seen on Fig. 4a. Co-chromatog
raphy of Fraction 4 with anhydrolutein II
(Fig. 4b) also proved the presence of this
compound. The separation of the F ra c 
tion 4 on the HPLC-MS system is shown
on Fig 5a. The molecular weight of lutein
(1) is 568. According to the literature
[9, 10], epimerisation of lutein (1) in the
presence of acid furnishes anhydrolutein I
(3) and anhydrolutein II (4) as minor
reaction products formed by loss one
water molecule. The molecular weight of
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Fig. 5. a) UV-VIS chromatogram of F r a c tio n 4 . Detection at 450 nm.
Other conditions: see text, b) Selected ion chromatogram of F r a c tio n 4 .
Compounds with molecular weight between m jz 551-552 are selected. The
applied scan filter was 10 V. Other conditions have been described in the
text

these compounds are 550, they can only
be distinguished according to the position
of one double bond in the deoxygenated
moiety. It is well known that anhydrolutein I (3) and II (4) have the same UVVIS spectra, because there is no difference
in the number of conjugated double
bonds between the two anhydroluteins.
By comparison of the UV-VIS spectrum
of Peak 1 with the UV-VIS spectrum of
Peak 2, we can recognize that both
compounds have the same absorption
maxima (for Peak 1 and Peak 2 at
443.5 nm and 471 nm).
We substracted a selected ion chro
matogram in the range m jz 551-552 at
10 V (scan filter). We found two intensive
ion current signals at the same time as the
elutions of Peak 1 and Peak 2 (Fig. 5b).
Figure 6a. shows the mass spectrum
of Peak 1. As usual with easily ionized
compounds, the protonated molecular
ion [M+ H]+ obtained by eliminating
water from lutein, appears with high
intensity at the mass m jz 551.
[M+ H+ 32]+ is an adduct being formed
S104

Fig. 6. a) Mass spectrum of peak 1 in F r a c tio n 4. b) Mass spectrum of
peak 2 in F r a c tio n 4 . Both spectra were monitored using 10 V scan
filter. Other conditions have been described in the text

with methanol. The presence of [M+ FI92]4’ molecular ion is the direct conse
quence that the compound does not
contain oxygen in the end group [11, 12],
Peak 2. (Fig. 6b) shows the same pro
tonated molecular ion [M+ H]+ with the
mass 551, however, this isomer does not
have ability to form adduct with metha
nol.
In conclusion, our HPLC-MS inves
tigation confirmed the formation of
anhydrolutein I (Peak 2) and II (Peak
1) during cooking of sorrel. The acid
catalysed epimerisation and anhydration
reaction of lutein is well-known in lab
oratory conditions [10], but they have
not been described yet during food
processing. Since sorrel contains oxalic
acid in larger amount, the epimerisation
and anhydration reactions may take
place during cooking when heat pro
cessing liberates the carotenoids and
acid from the cells. The lutein content
of processed vegetables and fruits dra
matically decreases thus the bioavail
ability of processed plant foods may

also decrease. However, studies on the
biological activity of 3'-epilutein and
anhydroluteins have not been published
yet. This study suggests to investigate
the dietary intake and the biological
role of lutein derivatives formed by
cooking.
The semisynthetic anhydrolutein 1 and
II were characterized earlier [8]. The iso
lation on preparative scale and charac
terization of anhydrolutein I and II
formed in native sample are in progress.
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Full-length cDNAs of placental protein 20 (PP20) were cloned by screening a human placental cDNA library, which encode a 243
amino acid protein, identical to human thiamin pyrophosphokinase (hTPK) as confirmed by protein sequence analysis. Genomic
alignment showed that the PP20/hTPK gene contains 9 exons. It is abundantly expressed in placenta, as numerous EST clones
were identified. As thiamine metabolism deficiencies have been seen in placental infarcts previously, these indicate that PP20/
hTPK may have a role in placental diseases. Analysis of the 1 kb promoter region showed numerous putative transcription factor
binding sites, which might be responsible for the ubiquitous PP20/hTPK expression. This may also be in accordance with the
presence of the protein in tissues responsible for the regulation of the exquisite balance between cell division, differentiation and
survival. TPK activity of the purified and recombinant protein was proved by mass spectrometry with electrospray ionization. By
Western blot, PP20/hTPK was found in all human normal and tumorous adult and fetal tissues in nearly equal amounts, but not
in sera. By immunohistochemical and immunofluoreseent confocal imaging methods, diffuse labelling in the cytoplasm of the
syncytiotrophoblasts and weak staining of the trophoblasts were observed, and the amount of PP20/hTPK decreased from the first
trimester to the end of gestation. A 3D model of PP20/hTPK was computed (PDB No.: 10LY) by homology modelling. A high
degree of structural homology showed that the thiamin binding site was highly similar to that of the mouse enzyme, but highly
different from the bacterial ones. Comparison of the catalytic centre sequences revealed differences, raising the possibility of
designing new drugs which specifically inhibit bacterial and fungal enzymes without affecting PP20/hTPK and offering the
possibility for safe antimicrobial therapy during pregnancy.
Placenta (2004), H ,
© 2004 Published by Elsevier Ltd.

IN TR O D U C TIO N

Pregnancy-related proteins have been investigated worldwide
since the sixties. These proteins are synthesized in increased
amounts during pregnancy and seem to play an important role
in the development of the fetus and the placenta and in the
maintenance of pregnancy. After birth, placental protein gene
expression is repressed, but could be re- and overexpressed in
various pathological diseases during lifetime [1]. Our research
* Corresponding author. Department of Biochemistry and Medical
Chemistry, University- of Pecs, 12 Szigeti Street, Pecs H-7624,
Hungary. Tel.: +36-30-9512-026; fax: +36-72-536-277.
E - m a il ad d res s: gabor.than@aok.pte.hu (N.G. Than).

group has sequenced and performed the molecular biological
characterization of some of these proteins [2—5].
Isolation and physicochemical characterization of soluble
placental tissue protein 20 (PP20) was described in 1985 by
Bohn and Winckler [6]. PP20 was found to be composed of
two identical 27 kDa subunits which were held together by
non-covalent bonds. The carbohydrate content of PP20 was
found to be relatively low (3.0% by weight) and the average
amount of PP20 present in one human term placenta was
found to be 0.5 mg [6]. By immunohistochemical studies, in
human early placenta, PP20 was found to be mainly located in
the cytoplasm of the syncytiotrophoblast, cytotrophoblast, and
chorionic trophoblast. In term placentas the protein was
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clearly localized mainly in the cytoplasm of Hofbauer-like cells
in the villous stroma, as well as in the reflected and basal
chorionic trophoblast, but not localized in term villi [7]. With
an electroimmunoassay, PP20 could not be detected in normal
sera, pregnancy sera, cord blood sera or amniotic fluid, and the
protein appeared not to be placenta specific [6].
However, those investigations were unable to provide any
information on the possible role of PP20. In this study we
report the isolation, characterization and sequence analysis of
full-length cDNAs encoding PP20. By databank search, PP20
turned out to be identical to the human thiamin pyrophosphokinase (hTPK), which was confirmed by the amino acid
sequencing of placental isolated PP20 (PP20-B) by mass
spectrometry (MS). Detailed analysis of the PP20/hTPK gene
showed its unique structure and special putative regulation. A
3D model of PP20/hTPK was created using the program
MOLSCRIPT and the atomic coordinates of the mouse
thiamin pyrophosphokinase, the reference protein with the
highest homology. PP20/hTPK protein was expressed for
functional studies, and the recombinant protein (PP20-R) also
had thiamin pyrophosphokinase enzymatic activity determined
by HPLC—MS with electrospray ionization (ESI). The
expression pattern and subcellular localization of PP20 in
human term placenta was also determined. A comparison of
the thiamin binding sites of TPKs in some significant species.:
revealed major differences, indicating the pharmacological
potency of thiamin pyrophosphokinase inhibitors.
M A TE R IA LS A N D M E T H O D S
M a te ria ls

PP20 antigen (Lot No. 41/60) and anti-PP20 polyclonal rabbit
serum (461ZA) were prepared by Dr. Hans Bohn, Behringwerke AG, Germany (Bohn and Winckler, 1991). Escherichia
coli XLl-Blue MRF strain, human placental Uni-ZAP™ XR
expression cDNA library and an in vitro packaging system
were purchased from Stratagene (La Jolla, CA, USA). We
obtained HeLa (human cervical epithelial adenocarcinoma),
HepG2 (human liver hepatocellular carcinoma), Panc-1
(human pancreas ductal epitheloid carcinoma) and WRL-68
(human fetal hepatic cells) cell lines (ATCC, Manassas, VA,
USA); BCA reagent (Pierce Biotechnology Inc., Rockford, IL,
USA); ECL chemiluminescence system (Amersham Pharma
cia Biotech Buckinghamshire, UK); FITC labelled goat anti
rabbit IgG (BD Biosciences, Heidelberg, Germany); DRAQ5
dye (Biostatus Ltd., Shepshed, UK); trypsin (Promega,
Mannheim, Germany); Z.ipTipCl8 pipette tips (Millipore,
Bedford, MA, USA); HPLC quality methanol (Scharlau,
Barcelona, Spain); Glutathione Sepharose 4B column (Amer
sham Biosciences, Uppsala, Sweden); ammonium-acetate,
antibiotic—antimycotic solution, bovine serum albumin
(BSA), Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM), fetal
calf serum (FCS), glutathione, isopropyl-p-D-thiogalactoside
(IPTG), horseradish peroxidase labelled goat anti-rabbit IgG,
phenylmethylsulfony1-fluoride (PMSF), thiamin-hydrochlo
ride, thiamin-pyrophosphate-hydrochloride, T7 and T3 and

sequence specific oligonucleotide primers (Sigma-Aldrich Co., 109
St. Louis, MO, USA).
110
B lo o d and tis s u e sa m p les

111

Specimens (n = 39) were collected from different types of
human tissues. Normal fetal (n = 12) and adult (n = 25) tissues
including first trimester (10th—12th gestational week) and term
placenta, or tumorous tissues (n = 6) were investigated. After
homogenization by ultraturrax in standard Laemmli sample
solution containing ImM PMSF, all the samples were ultracentrifuged (10;000g for 10 min), the supernatants were
measured by biGinchonicic acid (BCA) reagent assay and
equalized for 1 mg/ml protein content. Blood was collected
from patients with carcinomas (ovarian-, chorio-, cervix-,
corpus-) and from healthy pregnant women at the 8th, 14th,
20th, 24th, 28th and 32nd gestational weeks. Sera were
separated, by ultracentrifugation and diluted equally in standard
Laemmli sample solution. All samples were stored at —20 °C
until assay. Placentas were formalin-fixed, paraffin-embedded,
cut into 4 pm sections, mounted on slides, dried at 37 °C
overnight, dewaxed and rehydrated for further immunohistochemistry or immunofluorescent confocal imaging.
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C ell c u ltu re s

130

HeLa, HepG2, Panc-1 and WRL-68 cells were grown on 100mm dishes in standard DMEM containing 1% antibiotic—antimycotic solution, supplemented with 10% FCS under 5%
CO2 condition and 95% humidified air at 37 °C. Cells were
harvested and low-speed centrifuged, then the pellet was
dispersed by vortexing in lysis buffer (50 mM Tris pH 7.4,
1 mM PMSF) for 10 min at 4 °C. After further cell disruption
in a Teflon/glass homogenizer, the homogenate was pelleted,
and the supernatant was measured by BCA reagent and
equalized for 1 mg/ml protein content in 2 X Laemmli
solution for Western blotting.
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C lo n in g and se qu e nce analyses o f
cD N A s

142
143

PP20

A placental expression cDNA library was plated on 150-mm
Petri dishes at 100,000 plaques/plate for the identification of
cDNAs encoding PP20. A phage protein expression was
induced with 10 mM IPTG. From all plates, replicas were
loaded onto nitrocellulose membranes and anti-PP20 serum was
used to screen the filters. Primary immunoreaction was detected
by alkaline phosphatase-conjugated anti-rabbit IgG and developed by the 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate/nitro
blue tetrazolium phosphatase reaction system. Positive plaques
were isolated and plaque-purified by rescreening five more
times by the same procedure. \ phages were converted into
pBlueScript SK—phagemids with R408 helper phage by the
method of Short and Sorge [8]. Miscellaneous procedures were
performed as published in Sambrook et al. [9]. Plasmid
preparation was carried out with QIAprep Spin Miniprep
Kit. Both sense and antisense strands of the cDNAs were
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sequenced by primer walking. Sequencing by the dideoxynucleotide chain termination chemistry was performed by Taq
J2 BigDye terminator cycle sequencing using an automated ABI
PRISM 310 Genetic Analyzer (Perkin—Elmer, USA). Sequen
ces were analyzed using the NCBI database.

i

65 D atabank search

PP20 cDNAs were compared to different ESTs and genomic
databases by BLAST algorithm [10]. Alignment of the longest
PP20 cDNA and related ESTs to genomic sequences was
!Í9 performed with LocusLink [11], all provided by NCBI
P (Bethesda, MD, USA). Transfac Database [12] was searched
for putative transcription binding sites at 1 kb of the 5'
i flanking region of PP20/hTPK gene using the Patch algorithm
IM (GBF-Braunschweig, Germany).
174 P ro te in id e n tific a tio n b y mass s p e c tro m e try

The highly purified PP20-B antigen was diluted in 2X
Laemmli sample buffer, separated by 12% (w/v) SDS-PAGE
and visualized by Coomassie staining. Bands of interest were
excised from the gel, reduced, alkylated and in-gel digested
with trypsin as described previously [13]. Proteins were
identified by a combination of MALDI-TOF mass spectrom
etry MS peptide mapping and MALDI post source decay
(PSD) MS sequencing. The digests were purified with
|83 ZipTipCIB pipette tips with a saturated aqueous solution' of
2,5-dihydroxybenzoic acid matrix (ratio of 1:1). A Bruker
Reflex IV MALDI-TOF mass spectrometer (Bruker-Daltonics,
Bremen, Germany) was employed for peptide mass mapping in
positive ion reflector mode with delayed extraction. The
monoisotopic masses for all peptide ion signals in the acquired
[S9 spectra were determined and used for database searching against
a non-redundant database (NCBI, Bethesda, MD, USA) using
MS Fit program (UCSF, San Francisco, CA, USA) [14].
Primary structures of tryptic peptide ions were confirmed by
PSD sequencing.

!95

C o n s tru c tio n o f b a c te ria l PP20/hTPK1
e xpressio n p la s m id

From the pBlueScript plasmid containing the full-length PP20
cDNA, the whole open reading frame was PCR amplified with
5'-AGGATCCATGGAGCATGCCTTTACCCCGTTGG3' and 5' -AAACTCGAGCACACTTATGGATGCCAG-3'
primers. The resultant PCR product was cloned into the
B am H l and X h o l sites of the pGEX-4T-l expression vector.
E xpression and p u r ific a tio n o f PP20/hTPK1

The PP20-R/pGEX-4T-l expression vector was transformed
into E. coli DH5a competent host strain. After isolation of the
plasmid, it was transformed into E. coli BL21 host strain.
Bacteria were induced with IPTG, and the expressed protein
was subsequently purified with Glutathione Sepharose 4B
column in the presence of glutathione, after which thrombin

cleavage was carried out. The purity of PP20-R was verified by 20
21
immunoblotting with anti-PP20 serum.
A n a ly s is o f PP20/hTPK1 e n z y m a tic a c tiv ity
by using HPLC —M S w it h e le c tro s p ra y
io n iz a tio n (ESI)

21

Five portions of thiamin were dissolved in 1.5 ml of 100 mM
Hepes (pH 7.4, 1 mM MgCb, 1 mM ATP) to a final
concentration of 1 mM. Twenty micrograms of PP20-B and
PP20-R antigens were added to one of the samples; in control
cases, PP20 was excluded from the mixture or 20 jag of heat
denaturated PP20-B or: PP20-R was added. All the samples
were then incubated for 10 h at 37 °C, following which the
analysis of thiamin and thiamin-pyrophosphate was carried out
using FIPLC—MS with electrospray ionization (ESI). The
HPLC—MS instrument consisted of a Dionex P 580 lowpressure gradient pump, Rheodyne 8125 injector with 20 pi
loop, a Dionex UVD 340S diode array detector, and a Dionex
AQA mass spectrometer. Instrument control and data
acquisition were performed using Chromeleon data manage
ment ^software. The column (150X4.6 mm) was packed with
5 pm particle size endcapped Ci» reversed phase material.
The mobile phase was 0.1 M ammonium-acetate (pH 7.0)/
methanol = 95/5. The flow rate was 1.2ml/min. ESI ioniza. tion was performed in positive mode enabling us to obtain
positively charged molecular ions ([thiamin + H]+, [thiaminpyrophosphate + H]+).
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S D S -P A G E /C o om assie s ta in in g o r
W e s te rn b lo t

Twenty micrograms of PP20-B and PP20-R proteins were
subjected to 12% (w/v) SDS-PAGE and visualized by
Coomassie staining for subsequent MS protein identification.
Ten nanograms PP20-B, PP20-R and 20 pg protein of serum,
tissue and cell culture samples were subjected to 12% (w/v)
SDS/PAGE (Bio-Rad, Hercules, CA, USA). Immunoblotting
was earned out as described in Sambrook et al. [0]. Protein
bands were revealed by the ECL chemiluminescence analysis
system.
Im m u n o h is to c h e m is try

Formalin-fixed, paraffin-embedded tissue sections were in
cubated with polyclonal anti-PP20 serum. Immunostaining was
carried out according to the streptavidin—biotin—peroxidase
technique, with hydrogen peroxide/3-amino-9-ethylcarbazole
development using the Universal Kit [15]. Control sections
were incubated only with secondary IgG. Visual evaluation of
haematoxylin-counterstained slides was performed using an
Olympus BX50 light microscope with incorporated photogra
phy system (Olympus Optical Co., Hamburg, Germany).
Im m u n o flu o re s c e n c e c o n fo c a l m ic ro s c o p y

After deparaffination, placental tissue sections were washed 2
with distilled water and TBS (pH 7.4, 10 mM Tris, 148 mM 2
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NaCl) and digested with trypsin for 30 min. The slides were
I rinsed with TBS and PBS (pH 7.3, 140 mM NaCl, 2.7 mM
KC1, 10 mM Na2 HP0 4 , 1.8 mM KH2PO4) followed by
treatment with polyclonal anti-PP20 serum. Subsequently
I parallel labelling with FITC labelled secondary IgG, and
• 20 pM DRAQ5 dye nucleus labelling in PBS and 0.1% (v/v)
i BSA were carried out. Control sections were incubated only
1 with secondary IgGs. Cell fluorescence was monitored by
a Bio-Rad MRC-1024ES laser scanning confocal attachment
! (Herefordshire, UK) mounted on a Nikon Eclipse TE-300
1
inverted microscope (Kingstone, UK).
1

I

C o n s tru c tio n o f th e 3D m o d e l o f P P 2 0 /hT P K

Multiple amino acid sequence alignment of PP20/hTPK to its
1 homologues was carried out with CLUSTALW at EMB-net
Í (Lausanne, CH) [16]. The PROSITE [17] and NetPhos [18]
1
databases were searched for biologically significant patterns
i and putative phosphorylation sites on PP20/hTPK by
> Protein Explorer [19]. A standard comparative modelling with
• MOLSCRIPT on a Linux PC workstation was performed as
1 described by Kraulis [20]. Because of the high degree of
1 homology of PP20/hTPK to mouse TPK (89% sequence
) identity), it was satisfactory to use the mouse TPK as a single
! reference protein. The atomic coordinates of the reference
’ protein were obtained from the Protein Data Bank [21]. The
! resolution of the X-ray structure used as reference was 1.9 A
1 [22] and the structure was obtained for the mTPK completed
) with thiamin (PDB Acc. No.: 1IG3). Further refinement was
j not performed because of the high degree of identity between
7 the target and reference structures.
3

RESULTS

? C lo n in g and se q u e n ce a n a lyse s o f PP20 c D N A s

) Immunoscreening of 2X10 6 recombinant plaques of the
1 human placental cDNA library with anti-PP20 serum yielded
l
4 positive recombinant clones. Through the determination of
3 the entire nucleotide sequences of all cDNAs, the clones
4 turned out to contain full-length inserts encoding the same
5 protein. The largest, 2431 bp cDNA (GenBank Acc. No.:
3 AY206415), contained an 85 bp 5' untranslated region followed
7 by a coding region of 731 bp and a 3' untranslated region of
3 1614 bp including two proposed (5'-AATAAA-3') polyadeny9 lation signals. The first ATG was likely to be the translation
3 initiator codon located in ah optimal context (5'-TCCGT1 TATGG-3') typical for vertebrate mRNAs recognized by the
2 40S ribosome subunit [23] (Figure 1). The mature protein
3 consisted of 243 amino acids with a predicted molecular mass of

34
35
36
37
38
39

27.265 kDa and a theoretical p/ of 5.03. The entire nucleotide
sequences of PP20 cDNAs proved to be identical to human
thiamin pyrophosphokinase (GenBank Acc. No.: AAK01351),
except that the longest PP20 cDNA contained 3 additional
nucleotides at its 5' end compared to hTPKl cDNA. By
alignment search, PP20 had high homology (89% identity, 95%
homolog}7) to mouse thiamin pyrophosphokinase (mTPK).

31(
311
3L
3L
3L
31!
31(

G e n o m ic lo c a liz a tio n , s tru c tu re and re g u la tio n
o f P P 20/hTP K gene

31
31

GenBank searches íevealed human ESTs in various adult and
fetal human tissues with a predominant expression in placenta.
Genomic alignment of the longest PP20 cDNA and ESTs
mapped the PP20/hTPK gene (Locus ID: 27010) to chromosome 7q34-q36 (genomic contig: NT_007914), containing 9
exons, not 8 as published previously [24,25], sized from 59 to
1721 bp. The gene coding sequence was extremely long (384 kb)
with all exon—intron boundaries conforming to consensus
sequences [26]. The sequence contained a TATA-box-like
sequence (—38) and an initiator element (Inr) as do other genes
with a consensus TATA-box-less promoter [27], The 5' end of
the longest PP20 cDNA started at position + 4 compared to the
putative start site (A) in the Inr, which consisted of a consensus
sequence. A downstream promoter element (DPE; +38) and
consensus GC-rich sequences, binding sites for SP-1 and GCF
transcription factors might also act in the transcription initiation
(Figure 1). Analysis of 1 kb of the promoter region showed numerous putative consensus transcription factor binding sequences
clustered preceding the 5' end of the first exon (Table 1).
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Id e n tific a tio n o f PP20-B as h um an th ia m in
p y ro p h o s p h o k in a s e

33
33

After SDS-PAGE, in the case of placental derived PP20-B,
major bands at 27 and 54 kDa were detected by Coomassie
staining. No additional bands in lower or higher molecular
weight regions could be identified, indicating high purity of the
protein. The two bands were cut from the gel, then MALDITOF MS peptide mapping with MALDI-PSD MS sequencing
was performed. Both protein bands yielded good quality peptide
maps, and most of the input masses matched the candidate
protein sequences. The majority of the tryptic peptides matched
with the theoretical masses within 97.4 ppm. MALDI-TOF
MS data of the 27 and 54 kDa proteins in both cases permitted
the identification of human thiamin pyrophosphokinase (Acc.
No.: AAK01351), and suggested that the 54 kDa band was
a PP20/hTPK dimer. PSD data obtained for precursors also
confirmed the identity of these proteins (Table 2).
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F ig u re 1 . Nucleotide/deduced amino acid sequences and putative transcriptional regulation o f the human PP20/hTPK gene. The figure displays 9 exons in
boldface capitals, 8 introns as well as the 5' and 3' untranslated regions in lowercase italics, and the consensus GT/AG splice junction sites underlined. Start
(ATG) and stop (TAA) codons in exons 2 and 9 arc inverse typed. The double underlined TATA-box-like sequence (—38), an initiator clement (Inr; putative
initiation site shaded) and downstream promoter element (DPE; +38) might act in the transcription initiation. Polyadcnvlation signal is boxed. The consensus GCrich sequences, binding sites for SP-1 (shadowed) and GCF (boxed) traascription factors arc indicated. The deduced amino acid sequence of PP20/hTPK protein
is shown highlighted under the nucleotide sequence.
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GGGTTTAAAGATGT’TAGYGTTTAGATAATACAGGTAACATTATAAATGACAGATCTCAAT
TTTATAGTAGYGGGAAAGATACATGCTAAGAAAGCAAATAAGCTCTATTATATTCGGY'TG
GAACCTAATGGGAATCA'PTCCACTATACAATTCAGTACTGATTATTCTTCTTACATTATT
AATCATTCCATTTAYCCYAGAAAATTG'TTTTTAA'rTTGAATCAGAGAAAACTGTTGAGGT
TCCTCTTGGAGTCTA8AACATCCTTAAATGTCTAACAACAAGGGCTACCTCYGAGTACCT
TTTAGTATTAGTTTYCTGrATATGATATAYATTA.TCTTATACTGAAAAAAAAYTCCTT'TC
AGATTGGGGTGfTAGAAGTGCACCAGGTCACTC'rGACCTTATTACTGTCYT'rGGTATYGT
CYTAjAATAAAjTCAAGAATCATTGACCTAATTGTTAAATTTAAAAATAGGTAGTTAGC&AT
AGGTGGAAAGAGAAATGATGTGAAAGATAAATGATGAT’rCGTGGAGCCCTACTCACACAT
TAAGCCCCAAATTCAAAAGTAAGAATGCAAAAGTCTAGAGGGGGTAACAGTCTGCATCAY
CATCACAACCTAAÁYGGAGAAAGCTGTGCAGAGGAAACTTAAGCATAAAAATTGAATTCG
TTTCTGACAYACCTTAGACTGAAAAACTGTTGGTTCATCCAGAAGTGTA'TTCATATTACC
AGAAAATGAGTTTGTCTATGGGGATACATGAACTTCATATACTAAGGAGCCTAACTCCAA
AGCCTGCGTYCTCAYCCCAGTCTGATATTCACCTAAGTTTCCGGACCCTTTTCCTTAGCT
GTAAAATGGAAGCGGTTGGACTGA'TGGTGTCTGAGGTTCTTTCCGACACTGAAATTCTAA
ATATTGACACTTAGCAGTCATAGGGCTGATAATACACACAGTTACTGACTTAGCCTAAAC
AACCTGGTGCATCGAAATGTATTCACCTYTCTTTTGTAAAGAGACCATCTTCTATCTTCI?
TTCCACCTTTCTCTGTTTTATGAAACCAACTGTTGACATACAAACCATGATYGAAGGAGA
ACCTGTCCAACATGUTYA'TGTACACAAATCCCTATGTTGCTATAAGAAAAGTGiftAAGTA
ACTGTTTTCTTCTTGGTGCTATGACAGTGTGAGACTCAGGTTGTCTGTAGAGAATGAAAG
GAGCAGTGGCCCGCGTGATTGTGGCATTYAAGGAGCAGTGGCCCATGTGACTGTGGCATT
TTCGGCACTTTTCAT'TACTTrCTGCTTGACCGGAAGTTGAGGCTTAGCTATGTTTCCATC
TTCAGTXTC’TGAAGAC'PAGTTATATAT’TCCTTACTAGAAATATATTCATAATATATAAAA
GAAATATATCTG-TGATrTTAAAAGTTTGCTACCAAAGAATGCATGTTCYGTGTGCCCTGA
AAATGTT ACCAGTGT l jAATAAA|TGGATAC'I)TA?C AAAAAAGa .a t a t a g t t t c c t g a
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555 Table 1. Putative transcriptional regulation of the human PP20/

556
557 Transcription factor
558 AP-1
559
560
561 AP-2

562
563

564
565
566

567
568 AP-4

569 c-Ets-1
570

371 c-Ets-2
372
373
574
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385

c-Myb
CAR
CBAF
CP-1
CREB
CTCF
E2F
EZF-2
FXR
GCF
GR

386
387
388
389
390 GATA-1
391
392
393 HINF-C
394 HNF-3a
395
396 ISGF-3
397

398
399
400 LUN-1
401
402

403
404
405
406
407
408
409
410
411

Table 1. (Continued)

hTPK gene

Lyf-1
MZF-1
NF-1
NF-E
NF-GMa
PITX2
PXR

Binding position

Transcription factor

Binding position

SP-1

-19
—65
-82
-102
-189
-367
-419
-425
-510
-563
-783
-783
-783
-76
-76
-1016
-329
-829
-288
-716
-968
—255
-329
-583
-829
-960

-1 2

-377
-483
-60
-106
-219
-362
-431
-461
-532
-772
-360
-370
—355
-446
-439
-807
-143
-807
-782
-770
-16
-329
-255
-867

—66

-290
-354
-387
-431
-711
-736
-252
—765.
-827
-67
-493
-727
-291
-710
-804
-848
-92
-391
-412
-920
-414
-548
-254
-807
-883
-751
-393
-266

Pax-2
Pax-5
Pax-8
STAT-1
STAT-3
SXR
T3R
T3Rfil
TFLID
VDR -

YY1

:t

Putative binding sites for transcription factors in 1 kb of the PP20/hTPK gene
promoter were searched in Transfac Database by the Patch algorithm. Their
binding positions were indicated relative to the putative Inr.

D e te rm in a tio n o f th e e n z y m a tic a c tiv ity
o f P P20/hTP K

Mass spectrometry with ESI proved to be a useful method.
Using the soft ionization technique, only the protonated
sample molecules and the molecular ions could be generated
without fragmentation; therefore, identification became easy.
In our experimental conditions, overfragmentation could be
neglected and the molecular peaks were observed with high
intensity. The thiamin-pyrophosphate eluted at 2.91 min,
indicating evidence of thiamin pyrophosphokinase activity for
both PP20-B and PP20-R. Thiamin was eluted at 7.34 min
(Figure 2A). (The retention time of ATP was 2.02 min, and
for AMP 2.38 min.) Our compounds of interest were identified
by their retention times, UV—VIS and mass spectra. The
molecular thiamin-pyrophosphate peak (scan filter: 50 V)
could be observed at 424.7 amu, with high intensity (Figure
2B). The other mass peaks were from the earlier eluted polar
compounds contaminating the thiamin-pyrophosphate peak.
The molecular thiamin peak (scan filter: 100 V) could be
observed at 264.8 amu (Figure 2C). No fragmentation of
thiamin occurred [28,29]. The peak purity test of thiaminpyrophosphate showed that the UV spectra did not match each
other particularly well. This was indicated by the degree of
match, which was 964, with a standard deviation of 6.15%. By
thiamin, the two curves covered each other perfectly. This was
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Table 2. Assignments of proteolytic fragments from tryptic digests of PP20-B immunoaffinity purified 27 and 54kDa proteins
mlz

submitted

MH?+ matched

Delta (?ppm)

Start

End

Missed cleavages

Database sequence

1095.5322
1269.7531
1625.9590
1927.9740
1963.8707
2367.1621

127
96
92
87
97
85

52
119
116
19
87
61

60
131
131
33
103
80

0
0
1
0
0
0

(R) LYDITEGER (E)
(K) VDVrVTLGGLAGR (F)
(K) DLKVDVIVTLGGLAGR (F)
(K) YCLVILNQPLDNYFR (H)
(K) GCELISTPDQDHTDFTK (C)
(R) ESFLPEFINGDFDSIRPEVR (E)

1095.6713
1269.8753
1626.1082
1928.1423
1964.0617
2367.3637
Í

1

S

Protein identification and sequencing were described in Materials and Methods. Most of the input masses matched the candidate protein sequences, and the
majority of the tryptic peptides matched theoretical masses within 97 ppm. MALDI-TOF and PSD M S data identified the 27 kDa protein as PP20/hTPK, and the
54 kDa protein as its dimer.
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F ig u re 2. Enzymatic analysis of the thiamin pyrophosphokinasc activity of PP20-B by mass spectroscopy. (A) Chromatogram of the mixture containing PP20-B/
hTPK and thiamin after being incubated overnight. (B) Mass spectrum of thiamin-PP; ionized at 3.5 kV, the scan filter was 50 V and (C) the mass spectrum of
thiamin ionized at 3.5 kV, the scan filter was 100 V.

Y PLA C 1167_proof ■ 22 April 2004 ■ 3:19 am

8

Placenta (2004), Vol. ■ ■

expressed by a match factor of 999, and the relative standard
deviation of the match was 0.21%. (Match factor 1000 means
the peak is completely pure. If the match factor is over 950,
peak purity is completely acceptable.)
Expression and localization o f P P 20/hTP K

I

)
>
r

!
)
)
I

In Western blot analysis, PP20-B and PP20-R proteins
migrated in 27 and 54 kDa bands as described before [6].
Immunologically identical bands were detected in human term
placental tissue. From 39 other types of human tissue, the
highly specific anti-PP20 serum reacted both with the 27 kDa
protein and with the dimer in all fetal and adult tissues, as they
were expressed in equal amounts and ubiquitously (Figure
3A). The expression of PP20 decreased from the first trimester
to the third, and there was no remarkable difference between
the amounts of the protein in normal placentas and those from
pregnancies affected by preeclampsia or IUGR (Figure 3B).
The immunoreactive protein bands could also be detected
universally in the examined tumorous tissues as well as in
various cell line extracts. PP20/hTPK was not detectable in
the circulation of pregnant women, or in the sera of healthy
and tumorous patients (Table 3). In healthy human placental
tissues, localization of PP20/hTPK was studied by different

A
kDa 1 2

3 4 5 6 7 8 9

S'

kDa 1 2 3 4 5
66
§«sa#i:
ÍR
45- *

-

Healthy adult tissues
Muscle
Heart
Adrenal gland
Brain
Lung
Stomach
Pancreas
Liver
Spleen
Skin
Kidney
Bladder
Placenta (in term)
Ovarium -:
Corpus uteri
Ccrv ix uteri
Mammary gland
Thyroid gland
Rectum
Adipose tissue
Gall hladcr
Cell line extracts

+
+
+
+
+
+
+
++
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

HcpG2

+

HcLa
Panc-1
WRL-68

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Tumorous adult tissues
Malignant melanoma
Kidney tumor
Liver adenocarcinoma
G ilon adenocarcinoma
Cervical carcinoma
Brain tumor

30-

20

tumorous tissue extracts and adult scrum samples

Healthy fetal tissues
Muscle
Heart
Adrenal gland
Brain
Lung
Stomach
Pancreas
Liver
Spleen
Skin
Kidney
Bladder

SO

04
05
06
07
08
09
10
11

Table 3. Quantity- of PP20/hTPK in human normal/adult fetal and

.

F ig u re 3. Identification o f the purified (PP20-13), recombinant (PP20-R), and
placenta expressed PP20/hTPK by Western blotting with polyclonal antiPP20 serum. (A) 10 ng PP20-R (lane 1), 10 ng PP20-B (lane 2), 20-20 pg first
trimester placenta (lane 3), rectum (lane 4), thyroid gland (lane 5), lung (lane
6), malignant melanoma (lane 7), renal tumor metastasis (lane 8), liver
adenocarcinoma (lane 9); (13) 10 ng PP20-R (lane 1), 20-20 pg first trimester
placenta (lane 2), term placenta (lane 3), preeclamptic placenta (lane 4) and
IUGR placenta (lane S) tissue extracts were clcctrophorcsed on 12% (w/v)
12 SDS/PAGE. After Western blotting using polyclonal anti-PP20 scrum and
13 horseradish peroxidase labelled secondary IgG, protein bands were revealed by
14 the ECL chemiluminescence system. The positions of molecular mass markers
15 are displayed on the left.

Serum samples
Ovarium carcinoma
Choriocarcinoma
Cervical carcinoma
Corpus carcinoma
Pregnant women (7th—41st week)

+
+
+
+
+
4-

+
+
+
+
+

10-10 pg protein from tissue extracts were subjected to 12% (w/v) SDS/
PAGE. After Western blotting, protein bands were revealed with ECL
chemiluminescence analysis; quantitative densitomctric measurements were
done by Scion Image for Windows.
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(578
)79
580
581
12
583
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485
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immunological techniques. With immunohistochemistry, diffuse and stronger labelling in the cytoplasm of the syncytiotrophoblasts and very weak staining of the trophoblasts and
Hofbauer cells could be seen in first trimester placentas
(Figure 4A). A moderate labelling in the cytoplasm of the
syncytiotrophoblasts and very weak staining of the trophoblasts and Hofbauer cells in the third trimester (Figure 4B)
and preeclamptic placenta (Figure 4C) were found. By the
more sensitive immunofluorescent confocal imaging, we
detected the subcellular localization of PP20, which appeared
to be diffuse in the cytoplasm (Figure 4D).

587 S tru c tu ra l m o d e l o f P P 20/hT P K

9

and 31 A width. The thiamin binding site was formed by a betabulge between Ser216B-Asn219B, with the loops between
Glyl99B-Asn203B, and between Asp95A-Aspl00A, as in the
mouse enzyme (Figure 5B). The vicinity of the suspected ATP
binding site was also identical to that of the mouse protein,
except for the 129 alanine—glycine change, as shown in the
sequence alignment (Figure 5A), where the binding sites were
shaded. Sequential alignment was performed at the subunit
level. Both polypeptide chains consisted of243 amino acids, and
no deletions or insertions were present. The best alignment was
obtained without gap insertion. Analysis of various TPK amino
acid sequences in their catalytic centre indicated a high level of
conservation in mammals, compared to bacteria, but in fungi
there were greater differences. In the first cluster, out of 6 amino
acids, 3 were different in prokaryotes and in lower eukaryotes.
In the second cluster, out of 5 amino acids, 3 or 4 were different.
In the third cluster, 50% of the amino acids were different in
bacteria and fungi from the human sequence. These data
showed that TPK is an enzyme with an active centre very
significantly different in human enzymes compared to bacterial
and fungal enzymes, raising the possibility of designing specific
drugs which could inhibit bacterial and/or fungal TPKs

588
589
590
591
592
593
594
595

Comparative structural modelling satisfying all spatial restraints revealed that the fold and backbone structure of PP20/
hTPK corresponded to the structure of mouse TPK. The root
mean square deviation (RJVISD) between the mouse and
PP20/hTPK was 0.17 A, which indicated minor structural
differences only. PP20/hTPK also consisted of an N-terminal
alpha/beta-domain and the C-terminal beta-sandwich domain.
The overall dimensions of the subunits were about 56 A length

7
®
^
®
M
12

F ig u re 4. Localization of PP20/hTPK in human placental tissues. Formalin-fixed, paraffin-embedded tissue sections of human first trimester (A), term (B, D)
and preeclamptic placentas (C) were stained for immunohistochemistry or immunofluorescent confocal microscopy, respectively, using polyclonal anti-PP20 scrum.
The immunohistochemical sections were counterstained with haematoxvlin (400 X magnification). A stronger PP20 expression was seen in the syncytiotrophoblasts
(arrow) of the first trimester placenta (A), and moderate expression could be detected in the syncytiotrophoblasts (arrow) with a weak staining of the
cytotrophoblasts (arrowhead) and Hofbauer cells in term and preeclamptic placentas (B, C). The confocal image was counterstained by DRAQ5 nucleus dye (red)
(1000 X magnification). Diffuse PP20 staining (Pgrccn) could be recognized in the cytoplasm of syncytiotrophoblasts (arrow), and its discrete labelling in the
cytotrophoblasts (arrowhead) (D),
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F ig u re 5. 3D homology modelling and sequence alignment of PP20/hTPK to mouse TPK. (A) Identical residues in PP20/hTPK and mouse TPK arc shaded
dark grey, conservative changes in light grey, the thiamin: binding site in red and the suspected ATP binding site in blue. (13) 3D model of the PP20/hTPK
homodimer enzyme was constructed by homolog} modelling* with MOLSCRIPT [20] based on the mTPK crystal structure. The 3D model was rendered by
Rastcr3D. The peptide backbones were represented as ribbons, the thiamin binding sites as balls and sticks, and thiamias as spacefills.

(Figure 6). The PP20 model has been deposited at the EBI
Macromolecular Structure Database with the accession code
PDB: 10LY.
DISCUSSION

The eDNAs encoding placental protein 20 (PP20) were
identified and sequence analyzed; Through the determination
of the entire nucleotide sequences, the eDNAs turned out to
contain full-length inserts encoding the same protein. The
largest eDNA was 2431 bp long and the encoded mature protein
consisted of 243 amino acids with a predicted molecular mass of
27.265 kDa. On SDS/PAGE, PP20 was found to have two
variants (27 kDa and 54 kDa), as described by Bohn and
Winckler [6], and the 54 kDa variant was verified to be a PP20
antigen dimer. By its primary nucleotide sequence, PP20

proved to be identical to human thiamin pyrophosphokinase
(hTPK). Using the results of MALDI-TOF MS analysis of
protein sequencing, PP20 and its dimer were again confirmed to
be hTPK. GenBank search information revealed that the PP20/
hTPK gene was located on chromosome 7q34-q36 and was
predominantly expressed in the placenta. The genomic
sequence contained 9 exons, not 8 as published previously
when the exon division and 5' upstream region of the gene were
not yet resolved [24,25].
The genomic sequence for the gene was extremely long
(384 kb), and numerous putative consensus transcription
factor binding sequences were detected by the analysis of its
1 kb 5' flanking region. For the ubiquitous expression of the
protein, the numerous AP-1 [30], AP-2 [31] and SP-1 [32]
sites might be responsible. Four potential c-Myb sites may be
responsible for the regulation of the exquisite balance between
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Figure 6. Multiple sequence analysis o f TPKs at their catalytic centre. At the first cluster, aspartates and threonine were highly conserved from bacteria to
mammals, but more changes occurred in fungi. At the second cluster, only lysine was conserved from bacteria to mammals in contrast to fungi, whilst the other 4
amino acids were conserved in mammals. In the third cluster, serine and asparagine were highly conserved;

cell division, differentiation and survival [33] and may account
for the expression of the gene in the gastrointestinal tract
and haematopoietic system. The presence of various ISGF-3,
STAT-1 and STAT-3 [34] binding sites suggested that PP20/
hTPK expression could be regulated by interferon. To verify
the exact functional role of these putative transcriptional
factor binding sites, further in vitro experiments should be
performed.
A bacterial PP20-R/pGEX-4T-l plasmid was constructed,
and the protein was highly expressed and purified. The thiamin
pyrophosphokinase activity of both PP20-B and PP20-R was
confirmed by mass spectrometry provided with ESI. Thiamin.■
pyrophosphokinase is present in all types of human cells. Its
function is the catalysis of pyrophosphorylation of thiamin
(vitamin Bl) with ATP and magnesium ion. In humans,
thiamin is absorbed from the gut, transported into cells, and
converted into an active coenzyme form, thiamin-pyrophosphate (TDP) [35,36]. TDP serves as a cofactor for 2-oxoacid
dehydrogenase-like pyruvate, 2-oxoglutarate, branching chain
alpha ketoacid dehydrogenase or transketolase in pentose
phosphate cycle. TDP-dependent enzymes are essential in
carbohydrate metabolism and mitochondrial energy metabolism. Thiamin is an essential vitamin for vertebrates [37];
therefore its utilization and pyrophosphorylation have high
significance for cell viability and function in vertebrates. TDP
synthesis can be important in the placenta because of its high
energy requirement. Thiamine/TDP ideficiencies have been
seen in placental infarcts, indicating that TDP function and
TDP expression can have a role in placenta] diseases [35,36].
Reports of several diseases and syndromes can be found in the
literature in connection with thiamin-deficiency or decreased
thiamin pyrophosphokinase activity. According to two studies
examining thiamin metabolism, thiamin and TPK enzyme
deficiencies are associated with diabetes mellitus, sensorineural
deafness and thiamin-responsive megaloblastic anemia [38,39].
Another publication referred to DIDMOAD sjmdrome (diabetes insipidus, diabetes mellitus, optic atrophy, deafness)
associated with megaloblastic and sideroblastic anemia, neutropenia, and borderline thrombocytopenia. The authors proposed that an inherited abnormality of thiamin metabolism was
responsible for the multisystem degenerative disorder [40].
Another study supposed that adverse effects of the antibiotic
metronidazole might be due to its conversion to a thiamin

analogue and consequent vitamin Bl antagonism. A metabolic
product was found to be a close structural analogue of thiamin
and an effective inhibitor of TPK in vitro [41]- A recent
prospective controlled cohort study confirmed that metronidazole did not represent a major teratogenic risk in humans when
used in the recommended doses, but a reduced neonatal birth
weight was found in the metronidazole group compared with
controls [42]. This could be explained by metronidazole’s
metabolic conversion and a possible serious effect on placental
metabolism through the PP20/hTPK pathway.
By. Western blot analysis, the molecular masses of PP20
(27 kDa and 54 kDa) turned out to be identical to the calculated
masses. PP20 was found in all human normal and tumorous
adult and fetal tissues in nearly equal amounts, as described
before [24]. We also detected the protein in some human cell line
extracts, but not in the sera of healthy pregnant women, or
tumorous patients. We were unable to confirm the results of
other research groups who found differences in the expression
levels of hTPK, especially higher amounts in testis, small
intestine and kidney by Northern blot [25]. Others stated that
the mouse TPK mRNA levels were expressed in a tissue specific
manner and found in high levels in kidney and liver [43]. Our
findings confirm the data that PP20/hTPK is ubiquitously
expressed in a wide variety of human tissues and appears to be
an important housekeeping metabolic gene in humans.
Immunohistochemical studies have previously shown that in
human early placenta, PP20 was mainly located in the
cytoplasm of the syncytiotrophoblast, cytotrophoblast, and in
term placentas, and the protein was clearly localized mainly in
the cytoplasm of Hofbauer-like cells in the villous stroma as
well as reflected and basal chorionic trophoblast [7]. These
findings suggested that the villous syncytiotrophoblast might
lose the ability to produce this protein with placental aging.
Our investigations supplemented these data as we studied first
and third trimester normal placentas as well as placentas from
pregnancies affected by preeclampsia or IUGR. Immunohistochemistry showed a stronger diffuse PP20/hTPK labelling
in the cytoplasm of the syncytiotrophoblasts and a very weak
staining of the trophoblasts in first trimester placentas. Dining
placental aging, PP20/hTPK expression decreased, as lower
expression was found in third trimester placentas. In preeclamptic and IUFR placentas, only slight decreases in PP20/
hTPK expression were detected. By the more sensitive
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immunofluorescent confocal imaging, the diffuse intracytoplasmic localization of the protein in syncytiotrophoblasts was
observed.
Based on the high degree of homology and the results of our
comparative 3D modelling, the model of which was accepted
and deposited at EBI Macromolecular Structure Database
under PDB Acc. No. 10LY, we concluded that the thiamin
binding site of the human TPK enzyme was highly similar to
that of the mouse enzyme. However, sequences of human and
fungal TPKs were only 30% identical [44]. In addition, bacterial
TPKs were also highly different from the human enzymes,
having only about 25% identity [43]. In the case of fungal TPKs,
in the first region of the active site, two negatively charged
aspartates substituted to neutral cysteine and asparagines. In the
second region, a positively charged lysine was exchanged to
negatively charged glutamate, showing the important structural

and charge differences in the active site. In the case of bacterial
enzymes, in the first region, histidine, which could be positively
charged at neutral pH, was substituted by neutral or negatively
charged amino acids. In the second region, GL and WN pairs
were changed to different space-filling groups, or in some cases
to partially negatively charged tyrosine groups. These data
showed a significant difference in the active sites of TPKs in
different species. Even higher differences could be seen in the
charge and size of space filling, raising the possibility for
designing drugs which specifically inhibit bacterial and fungal
enzymes without affecting human TPK. Therefore, this study
indicates the possibility that special TPK inhibitors could be
used as potential antimicrobial agents [22], which not only have
no effect on PP20/hTPK generally, but whose development and
administration may also enable safe antimicrobial therapy
during pregnancy;:
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Humán placenta protein 2 0 (PP20) / tiaminpirofoszfokináz (hTPK): szerkezettől a funkcióig
Human placental protein 2 0 (PP20) / thiamin pyrophosphokinase:
from structure to function
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Összefoglalás
A humán placenta protein 20 (PP20) méhlepényből
izolált, két azonos alegységből álló, 52 kD moleku
latömegű fehérje, melyből a placenta terminusban
mintegy 0,5 mg mennyiséget tartalmaz. Kiegészítő
DNS-molekuláit humán lepényi cDNS-könyvtárból
izoláltuk. A kódolt 27 kD molekulatömegű fehérje
243 aminosavból áll, szekvenciája azonos a hum án
tiamin-pirofoszfokináz (hTPK) alegységével, leg
közelebbi homológja az egér TPK. A PP20/hTPK
gén a 7. kromoszómán (7q34-7q36) helyezkedik el.
Western-blot módszerrel hum án magzati és felnőtt
szövetekben detektáltuk a hTPK enzimet, amely
kimutatható volt tumorsejtekben és -szövetekben
egyaránt. Mikroszkópiás technikával a szincitiotrofoblasztok citoplazmájának diffúz, a citotrofoblasztok gyenge jelölődését láthattuk. A hTPK szer
kezetét homológiamodellezéssel határoztuk meg, a
hTPK tiaminkötőhelye egyezett az egér TPK
tiaminkötőhelyével, de nagy különbségeket m uta
tott a bakteriális és fungális enzimekével. A hTPK
funkcionális analízisét elektospray ionizációs
tömegspektrográfiás módszerrel végeztük, amely
igazolta a tisztított és a rekombináns fehérje tiaminpirofoszfokináz enzimaktivitását.

3 Departm ent of Medical Chemistry, University
of Szeged, Szeged
4 First Departm ent of Obstetrics and
Gynecology, Semmelweis University, Budapest

Summary
The 52 kD hum an placental protein 20 (PP20)
composed of two identical subunits was isolated
from term placenta, which contains 0.5 mg of
this protein. Its cDNA was isolated from a
hum an placental cDNA library, which encode a
243 amino acid, 27 kD protein identical with the
hum an thiamin pyrophosphokinase (hTPK)
subunit. The m urine hTPK was found to be its
closest homolog. The PP20/hTPK gene was
localized on the chromosome 7 (7q34-7q36). The
presence of the protein in hum an fetal and adult
tissues, tumors and tum or cell lines was proved
by Western-blot. By imaging methods, diffuse
labeling in the cytoplasm of the syncytiotrophoblasts and weak staining of the cytotrophoblasts were seen. The homology based
model of the enzyme was constructed using the
X-ray structure of the highly homologous
m urine TPK. The thiamin binding site of the
hum an enzyme was identical with that of the
m urine protein, while significantly different to
the bacterial or fungal ones. Functional analysis
of hTPK by mass spectrometry with electro
spray ionization proved the TPK activity of both
the purified and recombinant protein.

H u m á n p l a c e n t a p r o t e in

20 (PP20) /

t ia m in - p ir o f o sz f o k in á z

Bevezetés
A lepényi fehérjék növekedett mennyiségben szintetizálódnak terhesség alatt, és fontos szerepet ját
szanak a magzat és a m éhlepény kialakulásában,
fejlődésében, valam int a terhesség fenntartásában.
Szülés után génjeik represszálódnak, de újból kife
jeződhetnek különböző kóros állapotokban [1]. A
pécsi kutatócsoport számos lepényi fehérjét izolált,
szekvenált és molekuláris biológiai módszerekkel
jellemzett az elmúlt évek során [2-5]. A placenta
protein 20 (PP20) fehérjét 1985-ben izolálták és
jellemezték fizikokémiai tulajdonságait. Két 27 kD
molekulatömegű alegységből áll, szénhidráttartal
ma 3%, átlagosan 0,5 mg van az érett m éhlepény
ben [6]. Korábbi imm unhisztokém iai vizsgálatok
szerint a PP20 főleg a szincitiotrofoblasztok, citotrofoblasztok, illetve a chorionális trofoblasztok
citoplazmájában található korai méhlepényben.
Érett placentában a fehérje a villózus tér Hofbauerszerű sejtjeinek citoplazmájában és a chorionális
trofoblasztokban helyezkedik el [7]. Mivel a kom p
lex pro.teomikai vizsgálatokhoz nemcsak a fehérjék
pontos funkcionális tulajdonságait, hanem térszer

(hTPK):

sz e r k e z e t t ő l a f u n k c ió ig

kezeti tulajdonságait is elengedhetetlen ismerni, és
a pécsi, valamint budapesti munkacsoportok
korábban már folytattak ez irányú vizsgálatokat
[8-11], a PP20 / hum án tiamin-pirofoszfokináz
(hTPK) térszerkezeti vizsgálatait együttműködés
ben végeztük. A hTPK térszerkezetét homológiamodellezéssel, az egér TPK - mint az ismert leg
közelebbi homológ fehérje - atomi koordinátáinak
felhasználásával határoztuk meg. Különböző fajok
ból származó TPK-fehérjék szekvenciaösszerende
zésének analízise alapján megállapítható volt, hogy
a hum án TPK enzim aktív helye szignifikánsan
különbözik több alacsonyabb rendű faj enzimének
aktív helyétől, mely tény felvetette szelektív inhibi
torok (gyógyszerek) tervezésének lehetőségét.

Anyagok és módszerek
Immunológiai vizsgálatainkhoz méhlepény mellett
egészséges magzati és felnőtt-, illetve tumoros szö
veteket, citológiai vizsgálatainkhoz onkogén (HeLa),
hepatoblasztóma (HepG2), hasnyálmirigy-karcinóma (Panel) és nem malignus embriohepatikus
epithelialis (WRL-68) sejtvonalakat használtunk.

A Pécsi Tudományegyetem ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézetében, a Női Klinikával karöltve, három évtizede
kezdődtek a nemzetközi együttműködésben végzett terhességi, méhlepényi, valamint endometriális eredetű fehérjék
alap- és alkalmazott kutatásai. Munkacsoportunk az elmúlt öt évben 7 szolubilis lepényi fehérje (PP13/galectin-13, PP17a
és PPITb/sandrin A és B, PP18a és PP18b/elágazó láncú aminotranszferáz, PP20/hTPK, PP25) cDNS-ét izolálta, illetve a
fehérjék és génjeik komplex genomikai és proteomikai analízisét végezte. A cikk szerzői (balról jobbra): Szigeti András
PhD-hallgató, orvos; Bellyei Szabolcs PhD-hallgató, orvos; Than Nándor Gábor PhD, orvos, a placenta protein munkacsoport vezetője; Sümegi Balázs az MTA doktora, biokémikus, tanszékvezető professzor, a molekuláris biológiai munkacsoport vezetője; Ohmacht Róbert az MTA doktora, vegyész, a folyadékkromatográfiás kutatások vezetője, egyetemi
docens; Szabó Zoltán PhD-hallgató, vegyész; Boronkai Árpád PhD-hallgató, orvos.
Az MTA Enzimológiai Intézetében működik a Szerkezeti Biokémia
Csoport Závodszky Péter vezetésével. Munkájuk során a génsebészet, a
fehérjeexpresszió, a számítógépes modellezés és a szerkezetvizsgáló
módszerek együttes alkalmazásával keresik az összefüggéseket a fehér
jék szerkezete, konformációs stabilitása és az enzimműködés szabályo
zása között. A jelen munkában Barna László, Závodszky Péter és
Szilágyi András (a képen balról jobbra) végezték a tiamin- pirofoszfokináz-szekvenciák (TPK) összehasonlító analízisét, valamint a humán TPK homológiamodellezését és vizsgálatát.
A Szegedi Tudományegyetem ÁOK O rvosi Vegytani Intézetében Janáky Tamás PhD, vegyész, egyetemi docens végezte
kollaborációban a PP20/hTPK tömegspektrometriás fehérjeazonosítását.
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PP20 cDNS-klónozás és szekvenciaanalízis
A PP20 cDNS-t lepényi expressziós cDNS-könyvtárból izoláltuk monospecifikus anti-PP20 antitest
[6] segítségével. A pozitív plakkokat izoláltuk,
majd a X-fágokat pBluescript SK-plazmidba kon
vertáltuk. A cDNS sense és antisense láncát ABI
PRISM 310 Genetic Analyzer (Applied Biosystems)
automata szekvenálóval analizáltuk.
A PP20 cDNS-szekvenciáját a BLAST [12] és az
UCSC Genome Browser adatbázisban különböző ki
fejeződő szekvenciacímkékhez (EST, expressed
sequence tag), a LocusLink adatbázisban [13] pedig a
humán genomhoz hasonlítottuk. A gén promoter
régiójában feltételezett átírásifaktor-kötőhelyeket a
Transfac Adatbázisban [14] Patch algoritmussal ele
meztük. A PP20/hTPK és homológjai közötti több
szörös aminosavszekvencia-egyeztetést CLUSTALW
módszerrel [15] végeztük.

B io k é m ia , 2 7 : 8 8 - 9 5 (2 0 0 3 )

antitesttel (immunobiot) és ECL kemilumineszcens
rendszerrel tettük láthatóvá, a kvantitatív denzitometriás m eghatározást Scion Image for Windows
szoftver segítségével végeztük.
A tiamin-pirofoszfát elválasztására és tömegspekt
rometriás detektálására folyadékkromatográfiás
m ódszert dolgoztunk ki. Az elválasztás 5 pm szem
cseátmérőjű, utánszilanizált C18 oszlopon történt,
eluensként 0,1 M ammónium-acetát puffer és
metanol (95:5) elegyét használtuk a pozitív ion
m ódban alkalmazott elektrospray ionizációhoz.

Immunhisztokémia, konfokális immunfluoreszcens
mikroszkópia

A PP20/hTPK kifejeződése

A formaiinnal rögzített, paraffinba ágyazott szövet
tani m etszeteket és sejttenyészetmintákat anti-PP20
antitesttel inkubáltuk, az immunfestést Universal
Kit festékreagenssel [18] végeztük. A metszeteket
Olympus BX50 fénymikroszkóppal analizáltuk és
archiváltuk.

A PP20 cDNS olvasási keretet (open reading frame)
PCR eljárással erősítettük ki, a terméket pGEX-4T-l
kifejeződési vektorba klónoztuk és DH5a-kompetens sejtbe transzformáltuk. A kifejeződést izopropil-fS-Drtiogalaktopiranozid (IPTG) hozzáadásával
indukáltuk, a fehérjét Glutathione Sepharose 4B osz
lopon (Amersham Biosciences) tisztítottuk.

Deparaffinálás után a metszeteket tripszinnel
emésztettük, anti-PP20 antitesttel kezeltük, ezután
párhuzam osan FITC festékkel jelölt IgG im m un
reagenssel, valamint DRAQ5 magfestékkel festet
tük. A sejtfluoreszcenciát Bio-Rad MRC-1024ES
konfokális illesztőkkel ellátott Nikon Eclipse TE300 invert-mikroszkóppal vizsgáltuk.

Tömegspektrometriás fehérjeazonosítás

A PP20/hTPK térszerkezetének meghatározása
homológiamodellezéssel

A tisztított és rekombináns PP20/hTPK fehérjét
gélelektroforetikusan (12%-os SDS-PAGE) különí
tettük el és Coomassie-reagenssel festettük. A fe
hérjecsíkokat a gélből kivágtuk, redukáltuk, alkiláltuk, a gélen belül tripszinnel emésztettük [16]. A
fehérjéket MALDI-TOF MS peptidtérképező és
MALDI-PSD tömegspektrometriás szekvenáló se
gítségével azonosítottuk. A fehérje-tömegtérképezést Bruker Reflex IV MALDI-TOF tömegspekt
rométerrel végeztük. Az adott spektrumban létre
jövő monoizotópos tömegek peptidionjelét MS Fit
programmal azonosítottuk [17]. A tripszinemésztett peptidionok elsődleges szerkezetét PSD (post
source decay) módszerű szekvenálással ellenőriztük.

SDS-PAGE / Western-blot, enzimaktivitás / HPLC
10 ng tisztított PP20/hTPK fehérjét, valamint 1040
pg lepényi, szövet- és sejtextraktumot gélelektroforetikus (12%-os SDS-PAGE) eljárással különítet
tünk el. Az elválasztott fehérjecsíkokat anti-PP20
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Több eljárás között választhatunk, ha egy fehérje
térszerkezetét a szekvenciája alapján kívánjuk
modellezni. Ha nincs ismert szerkezetű homológ
fehérje, akkor az ab initio predikciónak nevezett,
alapvető fizikai elvekre és adatokra (kötésszögek,
kötéshosszak) alapozott eljárást választhatjuk. A
fehérjefeltekeredés (fold) felism erési m ódszert akkor
alkalmazzuk, ha a célfehérjénk szekvenciaazonos
sága nagyon alacsony (<20%) az ismert szerkezetű
fehérjék szekvenciájával. Ilyen esetben a szekven
ciánk vizsgálata alapján el kell döntenünk, hogy
léteznek-e olyan feltekeredési típusok, amelyek
megfelelnek a szekvenciánknak, és ha igen, melyek
ezek. Szerencsés esetben, van egy vagy több megfe
lelő szekvenciaazonosságú (>20%) ismert térszer
kezetű rokon (homológ) fehérje, ilyenkor a homológiamodellezés gyakorlatához nyúlhatunk. Homológiamodellezés esetén, ha a szekvenciaazonosság
>30%, a szerkezetek általában igen nagy hasonlósá-
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got m utatnak, 20% és 30% szekvenciaazonosság
között a hasonlóság m ár kérdésessé válik, de
előfordul 10% alatti azonosság esetén is jó térszer
kezeti hasonlóság. A homológiamodellezés alap
vető eljárása a lánctöredékek összeillesztésének
módszere, újabban viszont inkább a térbeli kény
szerek kielégítésén alapuló eljárásokat alkalmaz
zuk [19]. Az utóbbi algoritmus a referenciaszerker
zetek alapján térbeli kényszereket vezet le (pl.
atompárok távolsága, atom hárm asok szöge stb.),
majd a kényszereket egy célfüggvénybe egyesíti. A
modellezés során a célfehérjénk véletlenszerű kez
deti konformációjából kiindulva szimulált hőkeze
léssel optimalizálja a célfüggvényt.

(hTPK):
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A hTPK térszerkezetének meghatározására a térbe
li kényszerek kielégítésén alapuló homológiamodellezési eljárást használtuk, melyet Modeller [20]
programmal Linux m unkaállom áson végeztünk. A
referenciafehérje kereséséhez BLAST program ot
[12] használtunk, az egér TPK-tiamin komplex
térszerkezetét (1IG3) [21] a Protein Data Bank adat
bázisból [22] töltöttük le. Mind a PP20/hTPK, m ind
az egér TPK 243 aminosavból áll, és a legjobb
összerendezést hézag beszúrása nélkül kaptuk
CLUSTALW m ódszerrel [15]. Mivel a két fehérje
azonossága 89%-nak adódott, és az egér TPK röntgenkrisztallográfiás térszerkezete 1,9 Á felbontású
volt, a homológiamodellezés kritérium ai m inden
vonatkozásban teljesültek. A képek VMD [23] és
POV-Ray program okkal készültek.

Eredmények
A PP20 cDNS klónozása és szekvenciaanalízise
Hum án lepényi cDNS-könyvtárból négy kiónt izo
láltunk, amelyek közül a leghosszabb (GenBank:
AY206415) 2431 bázispárt tartalmazott, az olvasási
keretben egy 243 aminosavból álló fehérjét kódol,
melynek molekulatömege 27,265 kD (1. ábra). A
PP20 azonosnak bizonyult a hTPK-val (GenBank:
AAK01351), [24, 25] és nagyfokú hom ológiát m uta
tott (89% azonosság, 95% hasonlóság) az egér TPK
enzimmel [26].

PP20/hTPK g én lokalizációja, szerkezete és
szabályozása
A GenBank adatai alapján a hum án EST-szekvenciák számos felnőtt- és m agzati hum ánszövetben
megtalálhatók voltak, valam int lepényben nagy
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tcaacaagaacgattcacctgggtttgcaagaatctaaacctctctaggggaagcccact
gggtttaaagatgttagtctttagataatacaggtaacattataaatgacagatctcaat
tttatagtagtgggaaagatacatgctaagaaagcaaataagctctattatattcggttg
gaacctaatgggaatcattccactatacaattcagtactgattattcttcttacattatt
aatcattccatttatcctagaaaattgtttttaatttgaatcagagaaaactgttgaggt
tcctcttggagtctagaacatccttaaatgtc taacaacaagggctacctctgagtacct
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1. ábra

A PP20/HTPK gén és fehérje szekvenciái. A PP20/
hTPK gén 9 exonja fékövér betűvel, a 8 intron és az 5' illetve
3' át nem íródó régiók kis dőlt betűvel, a konszenzus GT/AG
hasítóhelyek aláhúzottan láthatók. A 9-es és a 3-as exonban a
start (A U G ) és stop (TAA) kodonok inverzen, szürke háttérrel
vannak feltü n tetve. A kétszeresen aláhúzott TATA-box-simi
szekvencia (-38), az iniciáló és a szabályozó (downstream
promoter) elemek (DPE, +38) szerepet játszhatnak a transz
kripció iniciációjában. A képen az SP -1 (árnyékolva) és a
GCF (keretezett) átírási faktorok GC-gazdag kötőhelyeit,
illetve a poliadenilációs szignált (keretezett) is jelöltük, A
PP20/hTPK am inosavszekvenciája fekete háttérrel látható.

mennyiségben expresszálódtak. A 384 kb hosszú
PP20/hTPK gén a 7. kromoszóma q34-q36 részére
lokalizálódott, 9 exont tartalmazott [10,11] (ellentét
ben a korábban publikált 8 exonos értékkel [24,25]).
A promoter TATA-box-szerű szekvenciát és iniciáló
elemet (Inr) tartalmazott, a transzkripció iniciálá
sában pedig szerepet játszhat még a szabályozó
(downstream promoter) elem (DPE; +38), valamint
GC-ben gazdag SP-1 és GCF kötőhelyek is (1. ábra).
A promoter régió 1 kb méretű darabjának analízise
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során számos átírásifaktor-kötőhelyet (AP-1, AP-2,
SP-1, C-Myb, ISGF-3, STAT-1 és SAT-3) találtunk,
melyek a fehérje ubiquiter expresszióját biztosíthat
ják (AP-1, AP-2, SP-1), valamint szerepük lehet a
sejtosztódás és -differenciálódás szabályozásában is.

A PP20 és a hTPK azonosítása , a PP20/HTPK kife
jeződése és lokalizációja
A tisztított és a rekombináns PP20 gélektroforetikus (SDS-PAGE) futtatása során Coomassie-festéssel két fehérjét (27 és 54 kD) detektáltunk, mint
azt korábban már Bohn és Winckler is leírta [6]. A
gélből mindkét csíkot kivágva MALDI-TOF MS
peptidtérképezést és MALDI-PSD MS szekvenálást
végeztünk. Az adatok alapján a két protein egy
aránt hTPK fehérjének bizonyult, melyből igazoló
dott, hogy az 54 kD tömegű fehérje az alegység
dimerje.
A PP20/hTPK Western-blot eljárásban is két csík
ban vándorolt. Immunológiailag azonos fehérjéket
m utattunk ki nagy mennyiségben hum án lepény
ben, valamint kisebb mennyiségben különböző
magzati és felnőttszövetekben egyaránt, illetve szá
mos tumorszövetben és sejtvonalban is. Érett
méhlepényben immunhisztokémiai módszerrel a
szincitiotrofoblasztok citoplazmájának diffúz jelölődése és a trofoblasztok, valamint Hofbauer-sejtek
gyenge jelölődése volt látható. Az érzékenyebb
konfokális mikroszkópiával azonos, de intenzívebb
PP20/hTPK jelölődést láttunk (2. ábra).
2. ábra flásd a színes ábrát a 93. oldalon) A PP20/HTPK
expressziója érett méhlepényben. A formaiinban fixált, paraf
finba ágyazott metszeteket monospecifikus anti-PP20 antitest
tel festettük. (A) Az immunhisztokémiai metszeteken (400x)
közepes PP20/hTPK expressziót láttunk szincitiotrofoblasztokbnn (nyilak), gyenge jelölődést pedig a citotrofoblasztokban és
a Hofbauer-sejtekben. (B) Akonfokális metszeteket párhuzamo
san DRAQ5 (piros) magfestékkel is festettük (lOOOx).
Számottevő PP20/hTPK festődés (zöld) figyelhető meg a
szincitiotrofoblasztokban, és gyenge festődés a citotrofoblasz
tokban.
Korábbi [24] és saját eredményeink szerint is a
hTPK egészséges és tumoros szövetekben közel
azonos mennyiségben termelődik, így nem osztjuk
azon munkacsoportok véleményét, melyek a hTPK
kifejeződésének mértékében különbségeket talál
tak Northern-blot módszerrel, elsősorban here-,
vékonybél-, vese-, illetve máj szövetekben [25,26].
Saját megfigyeléseink alapján megerősíthetjük,
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hogy a hTPK az anyagcsere-folyamatokban jelen
tős szereppel bíró, belső szabályozó ("housekeep
ing") génként tartható számon.
Korábbi immunhisztokémiai vizsgálatok kim utat
ták, hogy korai hum án méhlepényben a PP20 főleg
a szincitiotrofoblasztok és citotrofoblasztok citoplazmájába lokalizálódott, majd érett placentában
elsősorban a villosus stromában elhelyezkedő
Hofbauer-szerű sejtek citoplazmájában, valamint
bazális choriontrofoblasztban volt azonosítható.
Ezen eredmények alapján feltételezték, hogy a pla
centában az idő előrehaladtával a villosus szinci
tiotrofoblasztok elveszthetik a képességüket a PP20
fehérje szintézisére [7], A pécsi m unkacsoport érett
lepényben diffúz hTPK jelölődést talált a szinci
tiotrofoblasztok citoplazmájában, míg az érzéke
nyebb immunfluoreszcens konfokális ábrázolás
hasonló, de intenzívebb hTPK jelölődést m utatott a
szincitiotrofoblasztokban. Ez ellentmond az idézett
adatoknak [7], de összhangban van a fehérjétől
általánosságban megállapított tényekkel.

A PP20/hTPK térszerkezeti modellezése
A hTPK cDNS-szakaszát bakteriális pGEX-4T-l
plazm idba inzertálva a fehérjét jelentős mennyiség
ben expresszáltuk, de mivel a fehérje térszerkeze
tének kísérleti m eghatározására nem volt mód, jól
megalapozott modellező eljáráshoz folyamodhat
tunk. A homológiamodellezést Modeller [20] prog
rammal végeztük, referenciafehérjeként az egér
TPK térszerkezetét használtuk. Összesen 50 mo
dellváltozat készült, melyekhez tartozó célfügg
vényértékeket vizsgálva határoztuk meg a végleges
modellt. Az 50 modell mindegyike különböző
véletlenszerű térszerkezeti elrendeződésből indult
ki, de hasonló végeredményt adott, így nem volt
szükséges további modellszerkezeteket előállítani.
Minthogy az egér TPK-szerkezet (PDB: 1IG3) alap
ján épített homológiamodell kielégítette a térbeli
kényszereket, és szekvenciaazonossága igen magas
fokú (89%) volt, a hTPK térszerkezetének gerincle
futása megfelelt az egér TPK-fehérjegerinc térbeli
elrendeződésének. A hTPK térszerkezeti modell
ÍOLY kóddal a PDB adatbázisba került elhelye
zésre. A hTPK homodimer, egy alegysége 56 A
hosszú és 31 Á széles hasábban helyezhető el. A
szerkezet egy N-terminális a/(3-domént és egy Cterminális |3-szendvicsdomént tartalmaz. A tiaminkötőhelyet három láncszakasz alkotja: AI: [3-dudor
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a Ser216B-Asn219B aminosavak között, Ali: egy
hurok a Gly 199B-Asn 203B aminosavak között,
Alii: az Asp 95A-Asp 100A aminosavak közötti
szakasz (3. ábra). A referenciafehérje és a hTPK térszerkezeteinek egymásra illesztett ábráján (4. ábra)
jól látszik a két szerkezet nagym értékű hasonlósá
ga és a kötőhelyek egyezése. A hasonlóság m ennyi
ségileg is kifejezhető az egyes atomok helyzetének
négyzetes közepes eltérésével (root mean square
deviation, RMSD), mely esetünkben 0,17 Á, ami
nagyon hasonló térszerkezetre utal. A feltételezett
ATP-kötőhely környezete is megegyezett a két
fehérjében, kivéve a 129-es alanin-glicin cserét.

3. ábra (lásd a címlapon)

A hTPK homológiamodellezéssel
nyert térszerkezetének háromdimenziós ábrázolása. A tiam in
az aktív helyen pálcika ábrázolásban látszik. A z aktív helyet
alkotó láncszakaszok (A l, A l l , A lii) oldószer-hozzáférési felszín
ábrázolásban ízöld: A lánc, világoskék: B lánc), míg a feh ér
je gerince szalagábrázolásban látható. A kép V M D program 
mal készült, a hozzárendelések P O V -R ay módszerrel készültek.

4. ábra (lásd a színes ábrát a 93. oldalon) A hTPK és az
egér TPK szerkezetének összeillesztése az aktív helyre fóku 
szálva. A z aktív hely oldalláncai gömb-pálcika ábrázolásban
láthatók, pirossal a hTPK, narancsszínnel az egér TPK szerke
zete, középen a tiamin pálcika ábrázolásban. A z aktív hely nagy
fokú hasonlósága a két szerkezetben jól látszik.
A különböző fajokból izolált TPK enzimek aktív
centrumaihoz tartozó szekvenciák összehasonlítá
sa (5. ábra) rávilágított az enzimfehérje egyes szaka
szainak törzsfejlődésbeli alakulására. A hTPK en
zimhez képest a fungális TPK enzimek mindössze
30%-os, a bakteriális TPK enzimek pedig 25%-os
azonosságot m utattak. A fungális TPK enzimek
esetében az aktív centrum első régiójában (Alii) két
negatív töltésű aszpartátcsoportot helyettesít egy
semleges töltésű cisztein és aszparagin aminosav. A
második régióban (Ali) egy pozitív töltésű lizint
egy negatív töltésű glutam át cserél fel, ezáltal jelen
tős strukturális és töltésbeli különbségeket képezve
az aktív centrumban. Bakteriális enzimek esetében
az első régióban (Alii) a hisztidin, amely neutrális
pH-értéken pozitív töltést vehet fel, neutrális vagy
negatív töltésű aminosavval helyettesített. A má
sodik régióban (All) GL- és W N-párokat cserél fel
esetenként a részleges negatív töltéssel bíró tirozincsoport. Ezen adatok igazolják a különböző fajok
ban található enzimek aktív centrum ának eltéré
seit. Még jelentősebb különbségek voltak láthatók a
kitöltendő tér töltésében és méretében.

(hTPK):

sz e r k e z e t t ő l a f u n k c ió ig

A III
Humán PP20/hTPK
Egér TPK
S ch isosacch aro m y ces ponbe
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B a c i l l u s a n t h r a c is Ames
Fusobacceriu m v i n c e n t ii
E n tero co ccu s í a e c a l i s
C lo strid iu m t e t a n i
B r u c e lla m e li t e n s i s

95DajHÖS 100
95WTfHjg 100
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137 f f l j S jg 142
50 |XRQjM S5
95 m jq j|3 100
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A II
...
...
...
...
...
...
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...

199
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145
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iBMp p
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AI
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110
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... 216
... 216
... 543
... 277
... 164
... 187
... 185
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... 189
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K;Tg2i
P l®
gSCffl
gGCffi
C I^
CI§5
C l®
YABji
GV®
TV®

219
219
546
280
168
190
189
194
193
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5. ábra

O rthológ TPK enzimek aktív centrum szekvenciájá
nak összehasonlítása. A z első régióban az aszpartátok és a treonin nagymértékben konzervált a baktériumoktól az emlősökig,

de több változás is megfigyelhető gombákban. A második
régióban c s a k a liz in konzervált a baktériumoktól az emlősökig,
szemben a gombákkal, ahol a másik négy am inosav egyezett
meg az emlősökével. A harmadik régióban a szerin. és az
aszparagin nagymértékben konzervált.

Elektrospray ionizációs tömegspektrometria (ESI-MS)
Az ESI-MS eljárás lehetővé tette mind a tiamin,
m ind pedig a tiamin-pirofoszfát kíméletes, fragmentálódás nélküli ionizációját, ezáltal intenzív
molekulacsúcsok megjelenését (6. ábra). Az inkubá
ciós elegyben megjelenő tiamin-pirofoszfát jól mu
tatta a PP20/hTPK tiamin-pirofoszfokináz akti
vitását. A kromatográfiásan jól elkülönülő tiaminpirofoszfát- és tiamincsúcsok (tR=2,91 min és 7,34
min) tömegspektrumán a tiamin-pirofoszfátra jel
lemző molekulaion nagy relatív intenzitással 424,7
m /z értéknél jelent meg.

6. ábra A hTPK tiamin-pirofoszfokináz aktivitásának analí
zise E SI-M S módszerrel. A PP20/hTPK- és tiaminoldat krom atogram ján megjelenő tiamin PP i csúcs igazolta a fehérje
tiamin-pirofoszfokináz aktivitását.

A hTPK hatásmechanizmusa
A hTPK valamennyi hum án sejttípusban kimutat
ható, szerepe a tiamin (Bl-vitamin) pirofoszforilálásának katalizálása ATP és magnéziumion jelenlé
tében. Nélkülözhetetlen a szénhidrát-anyagcsere és
a mitokondriális energiatermelő folyamatok szá
mos lépésében. Minthogy a tiamin elengedhetetlen
fontossággal bír a gerincesek anyagcseréjében [27],
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így jelenléte és pirofoszforilációja lényeges a gerin
cesek sejtjeinek életképességét és funkcióját illető
en. Proteomikai vizsgálataink nemcsak a hTPK
szerkezetét és funkcióját tisztázták, de felvetették a
lehetőségét olyan gyógyszerek tervezésének is,
amelyek specifikusan gátolják a baktériumok és
gombák TPK enzimét anélkül, hogy hatással lenné
nek a hum án variánsra. Ezek a terhesség során is
biztonsággal alkalmazható antimikrobiális terápiás
eszközzé válhatnának, mivel éppenséggel a kora
terhességben mellőzött metronidazol anyagcseretermékéről nyert bizonyítást, hogy szoros szerke
zeti analógja a tiaminnak, és in vitro hatékony
gátlást fejt ki a hTPK enzimre [28].
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A Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) és a Magyar Biokémiai Egyesület (MBKE) szakosztályai
az Analitikai Vegyészkonferencia (Balatonföldvár, 2004. június 30—július 2.)
keretén belül közös szervezésben rendezik meg a

T*mro vww_ >
A>

Bioanalitika 2004
szimpóziumot, melyre ezúton hívjuk fel valamennyi MBKE-tag figyelmét. A szimpózium tematikája felöleli a bioanalitikai
módszerek fejlesztésének és alkalmazásának körét, műszeres (HPLC, CE), immunanalitikai (RIA, ELISA)
és molekuláris biológiai (PCR, NASBA) eljárásokat egyaránt.
Felkérjük a szimpóziumon részt venni szándékozókat, hogy jelentkezési szándékukat s megtartani kívánt előadásuk/poszterük
címét juttassák el az aszek@nki.hu elektronikus levelezési címre.
Jelentkezési határidő: 2004. január 23.
Jelentkezési lap letölthető a http://www.nki.hu/bioanal2004.htm internetes címen.
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Abstract
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To prepare effective PARP [poly(ADP)-ribose)polymerase-l ] inhibitors, starting from 2-mercapto4(3E)-quinazolone (1), several S-alkyl derivatives—2-alkylsulfanyl-3/7-quinazolin-4-ones (2 -5 , 7 9)— as well as an S-benzyl derivative (10) were prepared using a simple alkylation method. Some o f
them are known compounds. Their structure was studied thoroughly by MS and NM R methods.
© 2004 Published by Elsevier B.V.
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1. Introduction

£0

The poly(ADP-ribose) polymerase-1 known as PARP and the poly(ADP-ribose)
transferase (PADPRT) are nuclear enzymes in the eukaryotes [1]. PARP has two major
roles: It serves as a DNA damage sensor and a signaling molecule. This protein consists of
three main domains: the N-terminal DNA binding domain containing two zinc fingers, the
automodification domain and the C-terminal catalytic domain. It binds through the zinc
finger domain to the damaged DNA catalyzing the cleavage of NAD into nicotinamide an
ADP rihose. The latter is utilized for the synthesis of nucleic-acid-like polymers.
PARP has several cellular functions, e.g., DNA repair and the maintenance of genomic
integrity, cell replication and differentiation. It serves as a signal for protein degradation in
oxidatively injured cells.
Under certain conditions, the inhibition of DNA repair can be beneficial, e,g., the
inhibition of DNA repair by means of pharmacological blocking of PARP would limit the
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ability of the tumor cells to repair the damaged DNA, thus enhancing the effectivity of
cancer radiotherapy.
PARP participates in the activation of oxidatively injured cell dysfunction and in
proinflammatory signal transduction process. The experimental fact that PARP-deficient
mice proved to be resistant to several disease models—e.g., stroke, neurodegeneration,
myocardial ischemia and infarction, diabetes mellitus, endotoxic, septic and hemorrhagic
shock and inflammatory bowel disease—and that this protection was confirmed by
applying pharmacological inhibitors of PARP makes PARP as a very important target
for drug development.
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Fig. 1. Synthesis of the S-alkyl (2-9) and the S-phenyl (6) derivatives.
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In addition, tumor cells can be sensitized to anticancer therapies by pharmacological
PARP inhibitors, and even the PARP inhibitors can act as anti-HIV agents. The PARP
inhibitors can be divided into various chemical classes as nicotinamide and 3-aminobenzamide derivatives, isoquinolinones, benzimidazoles, indoles, phthalazin-1-(2//J-ones,
quinazolinones, isoindolinones and phenanthridinones.
Compound 1 of low in vivo toxicity has an appropriate skeleton for possible PARP
inhibitor derivatives [6]. To search for a more efficient PARP inhibitor of low toxicity, we
synthesized several S-alkyl and a S-phenyl derivative of 1.

40
41
42
43
44
45
46
47

2. Materials and methods
2.1. Chem icals a n d reagents

48
49
50

The reagents used were purchased from Aldrich Chemical and Fluka Chemie GmbH and
were not further purified. The starting 2-mercapto-4(3/7)-quinazolinone (1) was purchased

51
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O

Compound

Yield (%)

11

40

12A

57

Fig. 2. Synthesis of compounds 11-12 (Tos: p-toluenesulphonyl).
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from Aldrich (Budapest, Hungary). Column chromatography was performed on Merck 53
silica gel (60, particle size 0.040-0.063 mm). Thin layer chromatography (TLC) was 54
performed on Merck silica gel plates (60 F254 ) using hexane-ethyl acetate-acetone mixture 55
(7:2:1) as eluent.
56
Compounds 2-4, 9 and 10 were synthesized according to literature methods [2-5]; 57
Their data were in accordance with the literature data.
58
59
2.2. Instrum entation
60
Structural evaluation of quinazolones by mass spectrometry has been carried out
by atmospheric pressure chemical ionization interface (APCI). This way of ionization

mJz

Fig. 3. Mass spectra o f 2. Probe temperature: 400 °C, corona discharge: 3 kV. Data were acquired at 0.3 scan/s.
The scan filter on the quadrupole analyzer was 10 V at “A ” and 30 V at “B ” .
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seems to be quite powerful because the investigated compounds have proton affinity. 63
A ll samples were dissolved in methanol and injected hydrodynamically. The data 64
acquisition occurred simultaneously; therefore, we could get molecular peaks and their 65
fragments. MS experiments were carried out by using a Finnigan AQA mass 66
spectrometric detector (manufactured by Dionex) provided with soft ionization 67
interfaces such as atmospheric pressure chemical ionization (APCI) and electrospray 68
(ESI). This detector can be used either with HPLC system or without being coupled 69
to the chromatographic instrument. The dissolved compounds can be hydrodynami- 70
cally injected toward the interface by the use of a capillary. Finnigan Xcalibur 71

Fig. 4. Mass spectra o f 3. Probe temperature: 400 °C, corona discharge: 3 kV. Data were acquired at 0.3 scan/s.
The scan filter on the quadrupole analyzator was 10 V at “A ” and 30 V at “B ” .
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software (version: XCALI-97006) was used to acquire the mass spectra of the
compounds.
NMR spectra were recorded with Varian UNITYINOVA 400 WB (400/100/40 MHz for
1H /13C /15N) spectrometer. Chemical shifts are referenced to Me4Si ^H), to the residual
solvent signals (13C) or to liquid ammonia (15N). Measurements were run at 298-K
probe temperature, in a concentration of 30 mg/0.65 ml solvent (see Tables 2 and 3).
Structure elucidation was based on
COSY, gradient-enhanced 13C - 1H HSQC,
^ C -^ H HMBC and 15N -1H HMBC experiments executed using standard Varian
software.
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Fig. 5. Mass spectra o f 4. Probe temperature: 400 °C, corona discharge: 5 kV. Data were acquired at 0.3 scan/s.
The scan filter on the quadrupole analyzator was 10 V at “A ” and 25 V at “B ” . The allyl group considerably
increases the stability o f this compound.
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2.3. G eneral m ethod fo r the synthesis o f the 2-alkylsulfanyl-3H-quinazoline-4-ones
(2 -5 , 7 -1 2 )

The title compounds were prepared from compound 1 and the corresponding alkyl
halide (Figs. 1 and 2). To the dry dimethylformamide (30 ml) solution of 1 (1 g, 5.10 mM),
the appropriate alkyl halide (5.61 mM) and triethylamine (5.15 g, 51 mM) were added.
The reaction mixture was stirred under argon at 80 °C for hours, then poured into ice and
extracted with chloroform (3 x40 ml). The chloroform extracts were combined and washed
with brine (3x25 ml) and dried over anhydrous Na2S04. After fdtration, the solvent was
removed in vacuo and the residue was purified by column chromatography (silica gel)
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Fig. 6. Mass spectra o f 5. Probe temperature: 400 °C, corona discharge: 5 kV. Data were acquired at 0.3 scan/s.
The scan filter on the quadrupole analyzator was 10 V at “A ” and 25 V at “B ” .
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with hexane-ethyl acetate-acetone mixture (7:2:1 v/v) as eluent. The products were
recrystallized from an ether-hexane mixture.
The reaction of benzyl chloride yielded an S-benzyl derivative (10) [3]. The reaction of
2-bromoethylamine with 1 afforded in hydrogen sulfide elimination a 2-aminoderivative
(11). The 2-bromoethyl tosylate prepared according to known methods [7] gave a tricyclic
product (12A) that was identical in every respect with the compound published by other
authors [8].
According to a general literature procedure [9], the reaction of 1 with diphenyl
iodonium chloride can furnish either the S-phenyl compound (6A) or the correspondmg
N-phenyl derivative (6B).

Fig. 7. Mass spectra o f 6. Probe temperature: 400 °C, corona discharge: 5 kV. Data were acquired at 0.3 scan/s.
The scan filter on the quadrupole analyzator was 10 V a t “A ” and 50 V a t “B ”. The peak at m/z=T76.78 is formed
by the elimination o f benzene ([C6H6], m—78) from the protonated molecular ion (m/z=254.75).
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3. Results and discussion

101

The structure of the title compounds was corroborated by NMR and MS methods.
3.1. M ass spectrom etry o f quinazolones

For the ionization of the compounds, atmospheric pressure chemical ionization (APCI)
interface was used. By using such a soft ionization technique, samples are not splitted into
many fragment ions and the daughter ion can be observed in the spectrum at high relative
252.75

Fig. 8. Mass spectra o f 7. Probe temperature: 400 °C, corona discharge: 5 kV. Data were acquired at 0.3 scan/s.
The scan filter on the quadrupole analyzator was 10 V at “A ” and 25 V at “B ” . The peak at m/z=74.91 (C3H7S+
ion) is an important indicator o f compounds containing S atoms as sulfides or thiols.

102
103
104
105
106
107

10

Z. Szabó et ál. / J. Biochem. Biophys. Methods xx (2004) xxx-xxx

intensity. However, some fragmentations can be achieved by changing the experimental
conditions, e.g., the ionization potential, the temperature or the flow rate of the carrier gas.
There is a possibility to change the scan filter (expressed in V) on the analyzer. It means
that only ions with a particular mass-to-charge ratio will pass through the quadrupole
analyzer (it serves as a mass filter) to be detected at a particular voltage applied. The lower
values of the scan filter are adjusted; the slighter degree of the ionization can be observed
in the mass spectra. Ionization with APCI occurs in the gas phase. It is accomplished with

236.77

m/z

Fig. 9. Mass spectra of 8 . Probe temperature: 400 °C, corona discharge: 5 kV. Data were acquired at 0.3 scan/s.
The scan filter on the quadrupole analyzator was 10 V at “A” and 25 V at “B”. The peak at m/z=204.75 is formed
by eliminating methanol (w=32) from the protonated molecular peak (m/z=236.77). The peak at m/z=178.75 is
generated by loosing methyl-vinyl-ether from the protonated molecular peak.
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The APCI mode of ionization was chosen to ionize the bioactive quinazolones
because this is extremely sensitive for compounds having a proton affinity. ESI
(electrospray) does not enable to achieve efficient ionization. Ionization was accomplished in positive mode [9]. Compound 2 (Fig. 3) exhibits a peak at m/z=T 78.79
(referring to the starting compound) generated from the protonated molecular peak by
loosing [C2H4], m=28. This fact confirms the presence of ethyl group bonded to the S
atom. The peak at m/z=l 93.79 can be explained by the elimination of [CH]+, m/z= 13. In
the case of 3 (Fig. 4), a very intensive peak can be seen in the spectrum at m/z=T78,7. It
is formed by cleaving [C4H8], m=56 from the protonated molecular ion, m/z=234.74.

Fig. 10. Mass spectra o f 9. Probe temperature: 400 °C, corona discharge: 5 kV. Data were acquired at 0.3 scan/s.
The scan filter on the quadrupole analyzator was 10 V at “A ” and 25 V at “B ” .
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Compound 4 (Fig. 5) consists of an allyl group; therefore, it has enhanced stability.
However, we found a peak at m /z =176.16 with relatively small intensity. It is formed by
cleaving [C3H6], m —42 from the molecular peak, m/z =218.74. Compound 5 (Fig. 6)
looses [C3H4], m = 40 from the protonated form, m /z =2 16.85 verifying the assumed
structure. This provides the peak at m/z=T76.87. The fragmentation of 6 (Fig. 7) exhibits
a loss of benzene [CőH ö], m = 78, from the peak at m lz =25A.15 resulting the molecular
peak at m/z=176.78. After the fragmentation of 7 (Fig. 8), the loss of CH3SH, m =48 is
indicated by the peak at m/z=204.15. The peak at m iz= \161% is a result of the loss of

Fig. 11. Mass spectra of 10. Probe temperature: 400 °C, corona discharge: 5 kV. Data were acquired at 0.3 scan/s.
The scan filter on the quadrupole analyzator was 10 V at “A” and 25 V at “B”. The presence of tropylium ion
([C7H7 C, m/z=90.89) in the spectrum is an evidence for the presence of benzyl group.
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either sulfides or thiols. By the ionization of 8 (Fig. 9), the peak is formed at 134
from the protonated molecular ion by loosing methanol (CH3O.H, 7/2=32) 135
and another peak can be also observed at 772/2=178.75 due to the loss of C3H60 (m=58) 136
splitted from the protonated molecular ion, m/z =236.77.
137
By means of the fragmentation of 9 (Fig. 10), we could get a peak at 7/2/2=204.75 by 138
loosing (C2H5)2NH, 7/2= 73. The peak at m /z= 99.94 can be ascribed to the fact that 9 was 139
splitted into 1 and [(C2H5)2N(C2H3)+H]+ at m /z= 99.94.
140
Compound 10 (Fig. 11) looses H2S (7/2= 34) and CO (7/2= 28) during the fragmen- 141
tation (resulted the molecular peak at 772/2=206.76). The presence of tropylium ion 142
[C7H7]+ m /z = 91 is a convincing evidence for the benzyl group bonded to the S atom (10). 143
In the case of 11 (Fig. 12), the presence of Br atom is responsible for increasing the 144
polarity of the compound. The applied conditions proved to be useful for obtaining 145
protonated molecular peaks for each compound that did not get the molecular peak of 11 146
without fragmentation. The following mechanism was supposed: An adduct was generated 147
from 11 by the water content of methanol (7/2=267+18+18=303), but this adduct is not 148
stable; it looses bromide ion during the ionization. Therefore, this compound results a peak 149
at 772/2=222.67 in the spectrum.
150
151
3.2. N M R spectroscopic studies o f quinazolones
152
m/z =204.15

The XH and 13C assignments of all compounds were based on simple ]H and 13C
measurements and corroborated by 1H -1H C0SY, gradient enhanced 13C - 1H HSQC and
13C - 1H HMBC experiments (see Tables 1-3 )
The structures of these products could be unequivocally established by the presence of
crucial long-range ^C -^H correlations in the HMBC spectra. Specifically, in the case of
222 67

Fig. 12. Mass spectrum of 11 . Probe temperature: 400 °C, corona discharge: 5 kV. Data were acquired at 0.3
scan/s. The scan filter on the quadrupole analyzator was 10 V. The peak at m lz -2 2 2 .6 1 can be originated from
an adduct formed with 2 H2 0. After being generated, the adduct looses Br (79.9).
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tl.l
tl.2

Table 1
Crucial long-range 13C- h i HMBC correlations

tl.3

Compound

C-4

C-4a

C-8a

C-2

tl.4
tl.5
tl.6
tl.7
tl.8
tl.9
tl.1 0
tl.ll

2-5 , 7-10

H-5
H-5

12

H-5
H-2'
H-5

H-5
H-7
H-5
H-7
H-5
H-7
H-5
H-7

H -r

11

H-6
H-8
H-6
H-8
H-6
H-8
H-6
H-8

6

H -r
H-T
H-2'

compounds having the side chain (alkyl/aryl) attached to the S-atom (2-5, 7-10), the
(H-F) protons give only correlations with the C-2 carbon of the ring system. The lack of
correlations due to the (H-l')/(C-4) or (H-l')/(C-8a) three-bond couplings in the HMBC
spectra—which would prove the N-linkage through (N-l) or (N-3), respectively—
indicates the S-linkage of these compounds.
The presence of a triplet at 6.43 ppm and of a quartet at 3:68 ppm in the simple 1Hspectrum of compound 11 due to the coupled NH and (H-F) proton resonances as well as
the presence of (H-l')/(C-2) correlation in the HMBC spectrum proves the given structure
of 11.
In the same way, the crucial HMBC cross-peaks between (H-F), (H-2') and (C-2) as
well as (H-2') and (C-4) indicate the ring closure yielding tricyclic compound 12A. (Fig.
13)Thus, according to the HMBC spectrum (optimized for nJ c h==3 Hz) and literature data
[4], the formation of compound 12B as possible regioisomer can be excluded.
In the case of reaction of 1 with diphenyl íodonium chloride, the structure elucidation of
the product 6 using only NMR spectroscopy meets difficulties: Due to the hydrogen
deficiency of the molecule, the applied NMR methods cannot distinguish properly
t2.1
t2.2

Table 2
’ll NMR chemical shifts fox compounds 2-12 in ppm

t2.3

Compound

(H-5)

(H-6 )

(H-7)

(H-8 )

t2.4
t2.5
t2 .6
t2.7
t2 . 8
t2.9
t2 . 1 0
t2 . 1 1
t2 . 1 2
t2.13
t2.14
t2.15
t2.16

la
2b
3b

7.87
8.26
8 .1 1

4C

8 .1 0

7.27
7 38
7.28
7.28

7.66
7.70
7.60
7.60

5a
a

8.04
8.04
7.98

7.43
7.40
7.26
7.40
7.38
7.29
7.10
7.34

7.77
7.67
7.58
7.74
7.73
7.62
7.53
7.65

t2.17
t2.18
t2.19

6

T
8a
9a
10 °
lla
12 b

8 .0 2
8 .0 2

8.05
7.88
8.14

7.27
7.59
7.52
7.50

(H-l')
—
3.31
3.22
3.86

(H-2')
1.44
1.67
5.89

7.55
7.26
7.39
7.50
7.46
7.53
7.25
7.49

4.10
3.33
3.41
3.26
4.44
3.68
3.45

7.49
2.75
3.62
2.76
3.02
4.50

a Measured in DMSO- í/6 mixture.
b Measured in CDC13 mixture.
c Measured in CDC13-D M SO - í/6 mixture.

(H-3')
_
1.41
5.27
5.07
3.21
7.64
2.14
3.29
2.57
7.36
—

(H-4')
—
0 .8 8

7.50
1 .0 0

7.22
—

(H-5')
—
-

(H-6 ')
—
■-

-

-

7.64
7.16
—

7.49
7.22
-

(H-7')
—
-

7.36
—

158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

t3.1
t3.2
t3.3

Table 3
1
3
C NMR chemical shifts for compounds 2 -12 Íii;;pfini;
(C-4a)
(C-5) r ( % #
(C-4)
Compound
(C-2)

t3.4
t3.5
t3.6
t3.7
t3.8
t3.9
t3 10
t3.11
t3.12
t3.13
t3.14
t3.15

la
2b
3b
4C
5a
6a
7°
8a
9a
10°
lla
12b

t3.16
t3.17
t3.18
13.19

174.8
155.0
155.3
154.7
154.0
155.0
154.6
155.4
156.5
154.9
150.3
159.5

160.8
163.7
163.5
162.6
161.2
161.5
161.4
161.2
161.6
161.7
162.0
160.5

116.6
119.7
119.7
120.0
120.0
120.1
119.9
120.0
120.0
119.9
117.5
118.9

127.5
126.7
126.7
126.3
126.1
126.0
125.7
126.0
126.0
125.8
125.9
126.5

a Measured in DMSO-d6 mixture.
bMeasured in CDC13 mixture.
c Measured in CDCI3 -DMSO-Í4 mixture.
dInterchangeable resonances.

li§,|flji
1255
125.7
125.4
125.9
126.0
124.9
125.6
125.3
125.0
121.8
125.9

(C-8 a)

(c-10

116.5
140.9
126.3
149.2
%26.2
149.1
148.5
••■ m s ..
148.2
126.1
126.0 %48.2
148 2
125.5
126.%! 148.3
125.6
148.5
148.3
125.5
150.9
124.7
148 8
125.9

25.2
30.4
33.1
18.2
127.0
29.1
29.1
1 27.8
34.0
39 2
26.4

(C-8)

(C-7)
||Í3:Í .8|I|
ÍI4.3
13%
134.6
133.8
134.6
134.4
133.9
134.2
134.5

-

(C-2')
-

14.4
31.1
132.5
79.6d
135.2d
33.0
70.2
51.8
136.5
36.9
48.3

(C-39
-

21.9
118.5
73.9d
129 4d
14.7
57.9
46.3
128.7
-

(C-4')
-

13.6
129.7
11.7
128.0
-

(C-57)
-

129.4d
126.9
-

(C-6')

(C-7')

135.2d
128.0
-

128.7
-

Z. Szabó et a l / J. Biochem. Biophys. Methods xx (2004) xxx—xxx

16

204.97

Fig. 13. Mass spectrum of 12A Probe temperature: 400 °C, corona discharge: 5 kV. Data were acquired at 0.3
scan/s. The scan filter on the quadrupole analyzator was 10 V.

between the N-phenyl or S-phenyl derivatives. However, the predicted spectra (Chem- 174
Window 3.0.2, 13 C NMR module, Softshell International) as well as the 15N - 1H HMBC 175
spectrum of our compound suggested the S-linkage (6A) rather than the N-linkage (6B) of 176
the phenyl ring (crucial HMBC cross-peaks between (H-2',6') and (N-3) proving the N- 177
linkage could not be detected). According to measured 13C-NMR data (see Table 3), the 178
chemical shift values for (C-2) carbon in each S-alkyl derivative (2-5, 7-9) as well as in 179
the S-benzyl derivative (10) of 2-mercapto-4(3/7)-quinazolone (1) fall into the narrow 180
range of 154.0-156.5 ppm, white in the case of the starting 2-mercapto-4(3//)-quinazo- 181
lone (1), the chemical shift value of the corresponding (C-2) carbon atom (<5=174.8 ppm) 182
is greater by 18.3-20.8 ppm. In addition, literature data [12] of N-linked derivatives 183
containing “free” -SH group (or the thiocarbonyl tautomer) showed the same value 184
(<5=174.7 ppm) for the chemical shift of (C-2) as in the case of 1; thus, the 155.0 ppm value 185
for (C-2) of compound 6 also proves the S-linkage of the phenyl ring, e.g., the 6A 186
structure.
187
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[10]
[11]
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CO M PA RA TIV E STU D Y OF TH E C H IR A L
RESO LU TIO N OF p -B LO C K E R S ON
C E L L U L O S E T R IS (3,5-D IM ETH YLPH EN YLC A R B A M A T E) PH A SES IN
N O R M A L AND R E V E R S E D PH A SE M ODES
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ABSTRACT
The chiral separation of (3-blockers on cellulose tris (3,5-dimethylphenylcarbamate) columns is described. The separation
power of a Chiracel OD normal phase column, a Chiracel OD-RH
/jf
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reversed phase column, and a Chiracel ODRH reversed phase nar
row-bore column were compared. Hexane-2-propanol-diethylamine mixtures were used as mobile phase in the normal phase
mode and sodium perchlorate buffer containing different amounts
of acetonitrile in the reversed phase mode. Sixteen p-blockers
were resolved under normal phase conditions and eleven under
reversed phase conditions. The values of a and Rs on normal
phase column ranged from 4.46 to 1.10 and 10.04 to 0.97, respec
tively. The values of a and Rs on reversed phase columns varied
from 4.04 to 1.04 and 3.98 to 0.40 (on normal bore column) and
4.36 to 1.06 and 2.26 to 0.40 (on narrow bore column).

INTRODUCTION
Beta-adrenergic blockers ((3-bockers) are used in the treatment of hyperten
sion, angina pectoris, cardiac arrythmias, and glaucoma.(l) It is well established
that the enantiomers of (3-blockers show qualitatively and quantatively different
pharmacological activities. The S (-) enantiomers exhibit an about 50-500 fold
higher (3-blocking activity compared to the R (+) enantiomers.(2-5) The pharma
cokinetics and the metabolic pathway are also different for the enantiomers.
(3,6,7) However, despite these facts, with a few exceptions most of the (3-block
ers are still administered as racemates (Fig. 1). Therefore, the development of
methods for the separation of the enantiomers on analytical and preparative scale
is of great interest. Numerous publications focus on the chiral separation of 13blockers by HPLC and, more recently, also by CE.
Polysaccharide based chiral HPLC phases have been found to be an excel
lent tool for the chiral separation of (3-blockers.(8-26) To date, only a few papers
deal with the use of cellulose based phases for the separation of (3-blockers in the
reversed phase mode.(8,11,12,14,15,17,26-31) This paper deals with compara
tive studies on the chiral separation of (3-blockers on a Chiralcel OD normal
phase column, a Chiralcel OD-RH reversed phase column, and a newly devel
oped Chiralcel OD-RH narrow-bore reversed phase column.

EXPERIMENTAL
Chemicals and Materials
All reagents were of analytical grade. 2-Propanol, hexane, and acetonitrile
(gradient grade) were obtained from Merck (Darmstadt, Germany). Sodium per
chlorate, perchloric acid, and diethylamine were from Fluka (Buchs, Switzer-
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OH H
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I
N.

Metoprolol

O

OH H
!
N

OH H

‘O'

OH H

0. X A

Xc

Cl

Bupranolol
Figure 1.

Chem ical structures of the analytes.

(continued)

land). p-Blockers were purchased from Sigma (St. Louis, MO, USA) or were
generous gifts from other departments.

HPLC-Conditions

HPLC was performed using a HP 1090 system (Hewlett-Packard, Palo
Alto, California, USA) equipped with a diode array UV-detector. Samples were
injected by an autosampler, the amount was 8 pL. Detection was performed at
208 nm. A Chiracel OD (25 x 0.46 cm, particle size, 10 pm) column (flow rate
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Pindolol

P ro p ran o lo l

Celiprolol

M epindolol

Tolam olol
F ig u r e 1.

Continued.
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0.5 mL/min.), a OD-RH (15 x 0.46 cm, particle size, 5 pm) column (flow rate
0.4-0.6 mL/min.), and an OD-RH (15 x 0.2 cm, particle size, 5 pm) narrow bore
column (flow rate 0.2 mL/min.) were used (Daicel Chem. Ind., LTD, Tokyo,
Japan). As mobile phase, mixtures of hexane-2-propanol-diethylamine (in vari
ous proportions) were used for the OD-column and a mobile phase of an aqueous
sodium perchlorate solution adjusted with perchloric acid to pH 2 / acetonitrile
(in various ratios) was used for the OD-RH columns. All separations were car
ried out at room temperature.

RESULTS AND DISCUSSION
The OD column was operated in the normal phase mode using 2propanol-hexane-diethylamine in different compositions (Table 1). Diethylamine was found to improve the peak shape.(l 1) The separation data for this col
umn are given in Table 1. Figure 2 shows the separation of mepindolol and
bupranolol on the OD-column using 2-propanol-hexane-diethylamine as a
mobile phase. Although the normal phase column was found to be slightly supe
rior to the reversed phase columns regarding resolution power, the latter are
Table 1.

Separation D ata for B-Blockers on a C hiralcel OD (25 X 0.46 cm ) Colum n w ith
0.4 - 0.6 m L/m in. Flow Rate (H: n-Hexane P: 2-Propanol D: D iethylam ine)
M obile Phase

A lprenolol
A tenolol
B isoprolol
B upranolol
C arazolol
Carteolol
C eliprolol
M epindolol
M etipranolol
M etoprolol
N adolol
O xprenolol
Pindolol
Propranolol
Tertatolol
Tolam olol

Flow

H

P

D

k ‘l

k ‘2

a

Rs

0.40
0.40
0.40
0.60
0.40
0.40
0.60
0.40
0.60
0.40
0.60
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40

15
20
50
80
50
20
80
20
90
20
80
15
20
20
15
15

85
80
50
20
50
80
20
80
10
80
20
85
80
80
85
85

0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40

0.25
0.30
0.17
0.28
1.05
0.15
2.27
0.39
1.04
0.15
4.63
0.49
0.24
0.59
0.48
1.34

0.48
0.52
0.38
0.56
1.27
0.29
3.05
1.74
1.27
0.42
5.16
1.31
1.31
0.81
1.46
2.47

1.92
1.73
2.23
2.00
1.21
1.93
1.34
4.46
1.22
2.80
1.10
2.67
5.46
1.37
3.04
1.84

2.62
1.76
2.76
3.52
1.63
2.07
2.14
10.04
1.54
3.56
0.97
7.16
9.50
2.13
7.89
3.78

S L H M 1 U t i A JL.

Figure 2.

Chiral separation o f m epindolol (A) and bupranolol (B) on the Chiralcel-O D
colum n (25 x 0.46 cm). M obile phase: A: n-hexane/2-propanol/diethylam ine (20:80:0.4,
v/v/v), flow rate: 0.4 m L/m in. B: n-hexane/2-propanol/diethylam ine (80:20:0.4, v/v/v),
flow rate: 0.6 m L/m in.

advantageous regarding handling, choice of mobile phases, solubility problems
of samples, and compatibility with biological samples. However, as can be seen
from Table 2, remarkable resolutions are obtained for a broad spectrum of com
pounds also in the reversed phase mode simply by using a 0.5 M sodium perchlo
rate solution adjusted to pH 2 with perchloric acid with different amounts of ace
tonitrile as mobile phases. Figure 3 shows the resolution of pindolol and
oxprenolol on the OD-RH column. Figures 4 and 5 show chromatograms of the
chiral separations of alprenolol and propranolol on the OD-RH (15 x 0.46 cm)
and OD-RH (15 x 0.2 cm) columns, respectively. In Table 3 the separation data
for the narrow-bore column are given.
With decreasing amounts of acetonitrile the resolutions generally
improved, however, connected of course with an increase in retention times.
Figure 6 shows the dependence of selectivity (resolution) on acetonitrile content
using oxprenolol as a model compound. The elution order was checked for some
p-blockers by injecting the authentic enantiomers in the cases when one of the
enantiomers was available. The elution order was found to be R (+) before S (-)
for metoprolol, propranolol, and atenolol both in normal phase and reversed
phase mode.
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Table 2. Separation D ata for p-Blockers on a Chiralcel O D -RH (15 X 0.46 cm) C olum n
w ith 0.5 m L/m in. Flow Rate (PS: Perchlorate solution A: A cetonitrile)
M obile Phase
A

k ‘l

k ‘2

a

Rs

75
80
70
50
80
80
70
50
60
70
80

25
20
30
50
20
20
30
50
40
40
20

6.65
6.12
20.31
0.48
11.47
2.7
1.94
0.38
1.87
5.49
11.28

8.03
7.47
22.81
1.94
12.33
3.29
2.47
0.82
2.92
5.74
13.85

1.21
1.22
1.12
4.04
1.08
1.22
1.27
2.36
1.56
1.04
1.23

2.17
1.48
1.32
3.98
0.60
1.91
2.34
3.05
2.48
0.40
1.69

response

A lprenolol
Bisoprolol
C arazolol
M epindolol
M etipranolol
M etoprolol
O xprenolol
Pindolol
Propranolol
Tertatolol
Tolam olol

PS

Figure 3.

Chiral separation o f pindolol (A) and oxprenolol (B) on the C hiralcel-O D -R H
colum n (15 x 0.46 cm). M obile phase: A: 0.5 M Perchlorate solution, pH 2/acetonitrile
(50 : 50, v/v), flow rate: 0.5 m L/m in. B: 0.5 M Perchlorate solution, pH 2/acetonitrile (70 :
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Figure 4.

Separation o f alprenolol on the [A] (15 x 0.46 cm) and [B] (15 x 0.2 cm)
C hiracel-O D -R H colum n. M obile phase: A: 0.5 M Perchlorate solution, pH 2/acetonitrile
(70 : 30, v/v) flow rate: 0.5 m L/m in. B: 0.5 M Perchlorate solution, pH 2/acetonitrile (70 :
30, v/v) flow rate: 0.5 m L/m in.

OD and OD-RH phases are based on macroporous silica gel coated with
semi-synthetic polymers consisting of D-glucose units in p-1,4-linkage derivatized with 3,5-dimethylphenylcarbamate groups. The chains are assumed to form
a helical structure with cavities, which can include stereo selectively compounds
containing aromatic moities.(32) The main interactions responsible for chiral
recognition are supposed to be hydrogen bondings between the carbonyl group of
the phenylcarbamate group of the selector, which is located outside of the cavity
and the hydroxy group of the p-blocker.(8,l 1) The chiral recognition mechanism
between p-blocker and the cellulose based chiral stationary phases had been dis
cussed in details by Aboul-Enein.(l 1) Dipole-dipole interactions may also con
tribute to chiral recognition.(33-35) The n-n interactions between the
dimethylphenylcarbamate of the chiral selectors and the aromatic ring system of
the p-blocker are assumed to be further supporting forces in resolution.
The strength of these interactions depending on the individual structure of
the p-blockers plays an important role in chiral recognition resulting in different
degrees of resolution. The higher retention of nadolol may be explained on the
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Figure 5.

Separation of propranolol on the [A] (15 x 0.46 cm) and [B] (15 x 0 .2 cm )
C hiracel-O D -R H column. Mobile phase: A: 0.5 M Perchlorate solution, pH 2/acetonitrile
(70 : 30, v/v) flow rate: 0.5 mL/min. B: 0.5 M Perchlorate solution, pH 2/acetonitrile (70 :
30, v/v) flow rate: 0.5 mL/min.

Table 3 .

Separation Data for (3-Blockers on a Chiralcel OD-RH (15 X 0.2 cm) N arro w
B ore C olum n w ith 0.2 mL/min. Flow Rate (PS: Perchlorate solution A: A cetonitrile)
Mobile Phase

A lprenolol
B isoprolol
Carazolol
M epindolol
M etipranolol
M etoprolol
O xprenolol
Pindolol
Propranolol
Tertatolol
Tolam olol

PS

A

k ‘l

k ‘2

a

Rs

75
80
75
55
85
80
75
65
60
70
80

25
20
25
45
15
20
25
35
40
40
20

5.18
4.84
39.59
0.56
26.63
2.58
2.98
0.86
1.72
5.75
9.15

6.31
5.91
45.05
2.44
28.32
3.47
3.94
2.62
2.65
6.06
11.35

1.22
1.22
1.14
4.36
1.06
1.34
1.32
3.04
1.54
1.05
1.24

1.50
1.15
1.00
2.26
0.50
1.30
1.96
3.00
2.00
0.40
1.32
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Figure 6.

Influence o f acetonitrile content on selectivity. Colum n: C hiracel O D -R H (15
x 0.2 cm ) (flow rate.2 m L/m in.); m obile phase: 0.5 M Perchlorate solution, pH 2 w ith dif
ferent am ounts o f acetonitrile.

basis of the greater hydrogen bonding, as it contains four functional groups (3
-OH and one -NH-) which can take part in the hydrogen bondings with the chiral
selectors, while the other (3-blockers have 2-3 such types of functional groups
which are capable to form hydrogen bondings. The higher retention time of carazolol observed in the reversed phase mode in comparison to other (3-blockers
may be due to stronger k - k interactions which is due to the presence of carbazole
group, which possesses high n electron density compared to others which have
only only aromatic groups with lower n electron densities e.g., phenyl, naphtha
lene, and indole groups. Besides, the well known hydrogen, n-n and dipoledipole induced interactions, steric effect also plays an important role in the chiral
resolution of various racemic analytes.(35) Therefore, hydrogen, n-n, dipoledipole induced bondings and steric effect are the main forces responsible for the
chiral resolution of studied (3-blockers on cellulose based chiral stationary phaes.

CONCLUSION
Out of sixteen (3-blockers studied, only 15 could be resolved on normal
phase mode, while nine and seven have been resolved on reversed phase normal
bore and reversed phase narrow bore columns, respectively. However, the partial
resolution of nadolol occurred in normal phase mode. The partial resolution of
metipranolol and tertatolol has been observed on reversed phase narrow bore col
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u m n . T h e re fo re , th e n o r m a l p h a s e m o d e is b e tte r th a n th e re v e re s e d p h a s e fo r th e
e n a n tio m e ric re s o lu tio n o f th e s tu d ie d p -b lo c k e rs u n d e r th e r e p o rte d c h ro m a to 
g ra p h ic c o n d itio n s .
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