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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

C12:0   dodekánsav 

C14:0   tetradekánsav 

C14:1   tetradekénsav 

C16:0   hexadekánsav 

C13:0(3-OH)  3-hidroxi-tridekánsav 

C14:0(3-OH)  3-hidroxi-tetradekánsav 

C15:0(3-OH)  3-hidroxi-pentadekánsav 

C18   oktadecil 

CE   kapilláris elektroforézis (capillary electrophoresis) 

CID   ütközés indukálta disszociáció (collision induced dissociation) 

EI   elektron ionizáció 

EIC   extrahált ion kromatogram 

ELSD   fényszórás detektor (evaporative light scattering detector) 

ERMS energiafüggő tömegspektormetria (energy-resolved mass 

spectrometry) 

ESI   elektrospray ionizáció 

Et3N   trietilamin 

FAB   gyors atom bombázás (fast atom bombardment) 

GlcN   2-amino-2-deoxi-glükopiranóz 

HCD nagyenergiájú ütközéses disszociáció (high-energy collisional 

dissociation) 

HPLC nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (high-performance liquid 

chromatography) 

ICR ionciklotron rezonancia 

IRMPD infravörös multifoton disszociáció (infrared multiphoton dissociation) 

Kdo   3-deoxi-α-D-manno-okt-2-ulopiranozonsav 

LC   folyadékkromatográfia (liquid chromatography) 

LD   lézer deszorpció 

LIT   lineáris ioncsapda (linear iontrap) 

LPS   lipopoliszacharid 
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LOS   lipooligoszacharid 

MALDI mátrix által segített lézerdeszorpciós ionizáció (matrix assisted laser 

desorption ionization) 

Me-Et2N metil-dietilamin 

MD-2   mieloid differenciációs faktor 2 (mieloid differentiation factor 2) 

MPL   monofoszforilált lipid-A (monophosphoryl lipid-A) 

MS   tömegspektrometria (mass spectrometry) 

MS/MS  tandem tömegspektrometria 

P foszfát-/foszforilcsoport 

PC csúcskapacitás (peak capacity) 

PD plazma deszorpció 

QIT kvadrupól ioncsapda (quadrupole iontrap) 

QqTOF kvadrupól-repülési idő (quadrupole-time of flight) 

QqQ hármas kvadrupól 

R felbontás (resolution) 

RP- fordított fázisú- (reversed phase-) 

TLC vékonyréteg kromatográfia (thin layer chromatography) 

TLR   Toll-szerű receptor (Toll-like receptor) 

UVPD   ultraibolya fotodisszociáció (ultraviolet photodissociation) 
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1. BEVEZETÉS 

Világszerte a kórházak intenzív osztályain a vezető halálozási okok között szerepelnek 

a bakteriális véráramfertőzések. Ennek oka többek között az egyre kifinomultabb sebészeti, 

transzplantációs, immun- és kemoterápiás eljárások mind szélesebb körben való elterjedése, 

amelyek következményeként a legyengített immunrendszerrel rendelkező betegek 

bakteriális fertőzéseknek való kitettsége jelentős mértékben növekszik. Mi több, a 

multirezisztens baktériumtörzsek globális elterjedése révén növekvő tendenciát mutat a 

gyakran halálos kimenetelű szepszis (azaz a bakteriális fertőzésre adott szabályozatlan 

immunválasz) kialakulása.  

Normál körülmények között az emlős szervezetekben előforduló Gram-negatív 

baktériumok (pl: bélbaktériumok) pusztulása során, a belőlük felszabaduló unikális és 

heterogén szerkezetű foszfoglikolipideknek, az úgynevezett endotoxin molekuláknak döntő 

szerepük van a szervezet védekezőképességének fenntartásában. A véráramba jutva, az ott 

található immunsejtek felületén lévő, speciális molekuláris mintázatot felismerő 

receptorokkal (Toll-szerű receptor) kölcsönhatásba lépve, a gazdaszervezet számára előnyös 

immunfolyamatokat indítanak be. Ugyanakkor a túlzott mértékű kitettség (vérmérgezés) 

esetén súlyos szövődményeket előidéző endotoxémia alakul ki, aminek alapvető szerepe van 

az immunrendszer túlfokozott működésében, következésképp a kialakuló szepszis 

patogenitásában. Az endotoxinok emberi egészségre gyakorolt hatásának eme kettőssége 

révén jelentős kutatási potenciált rejtenek magukban mind az endotoxémia, illetve a szepszis 

kezelése, mind pedig az immunrendszernek az egyéb betegségek megelőzésében, 

leküzdésében való hatékony stimulálása terén (pl: vakcina adjuváns fejlesztés). Mindezekhez 

elengedhetetlen a pontos foszfoglikolipid szerkezetek és az általuk kiváltott immunológiai 

hatások kapcsolatának megismerése.  

A dolgozatban olyan új analitikai megközelítéseket mutatok be, amelyekkel 

eredményesen feltárhatjuk a Gram-negatív eredetű foszfoglikolipidek természetes 

heterogenitását, mennyiségi összetételét és az egyes molekulák pontos szerkezetét. Az 

endotoxin minták ilyen jellegű átfogó elemzése közelebb visz a gazdaszervezetben lévő 

immunrendszer aktiválásának és a bakteriális rezisztencia hátterének pontosabb 

megértéséhez.   
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2. IRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ 

2.1 Lipopoliszacharidok 

A Gram-negatív sejtfal külső membránjának állandó és jellegzetes alkotóelemei a 

kémiai szempontból lipopoliszacharid/lipooligoszacharid (LPS/LOS) jellegű makromolekulák 

(másnéven endotoxinok), melyek a sejt felületének kb. 75%-át fedik.1, 2 Ez az amfifil LPS 

„réteg” védelmet biztosít a baktérium számára mind a hidrofil, mind pedig a hidrofób 

tulajdonságú antimikrobiális molekulákkal szemben. Továbbá, sejtfelszíni elhelyezkedésük 

következtében az LPS molekulák, mint a baktérium antennái, jelentős szerepet játszanak a 

más biológiai rendszerekkel, különös tekintettel a gazdaszervezettel való interakciókban, 

mint például a felismerésben, kolonizációban vagy a fertőzőképességben.3, 4 A sokkal inkább 

orvosi/biológiai szempontú endotoxin elnevezés az LPS molekulák toxikus tulajdonságát 

tükrözi, amely elnevezésben az „endo-” előtag az LPS-eknek a Gram-negatív sejtfalban való 

integritására, illetve annak megszűnésével (sejthalál, osztódás) való felszabadulására utal. Az 

elnevezés Richard Pfeiffer (1858-1945) nevéhez fűződik, aki elsőként igazolta, hogy az élő 

baktériumok által környezetükbe kiválasztott, hőérzékeny exotoxinok mellett léteznek 

hőstabil, a baktérium lízise során felszabaduló toxinok is. Megmutatta, hogy a hővel elölt 

Vibrio cholerae baktérium továbbra is megőrzi toxicitását, amiből nyilvánvalóvá vált, hogy 

nem fehérje természetű toxinról van szó.5 A kórokozó Gram-negatív baktériumok 

patogenitásában kulcsszerepet játszanak a véráramba kerülő endotoxin molekulák, hiszen 

egy bizonyos koncentrációtartomány felett a gazdaszervezet immunrendszerének 

túlfokozott működését váltják ki. Az LPS molekulák különböző kemotípusokba (S-, SR- és R-

kemotípus) sorolhatók annak alapján, hogy milyen alapvető szerkezeti egységekből épülnek 

fel. A sima (Smooth) felszínű Gram-negatív baktériumtelepekből származó, S-kemotípusú LPS 

molekulák bioszintetikus, biológiai és kémiai szempontból három különböző, egymáshoz 

kovalensen kötött régióra oszthatók: 1) az O-poliszacharid lánc, 2) a mag (core) 

oligoszacharid, amely úgynevezett külső és belső magra osztható, valamint 3) a lipid-A régió 

(1. ábra).6  
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1. ábra: Az LPS molekula szerkezete.1 

 

2.1.1. O-poliszacharid lánc  

A legnagyobb szerkezeti variabilitást mutató O-poliszacharid oldallánc, a Gram-

negatív baktérium felszíni antigénje, amely 1 – 8 monomerből álló oligoszacharid ismétlődő 

egységekből áll. Azt is meg kell említeni, hogy az SR-kemotípusú (Semirough) LPS-ek csupán 

egyetlen oligoszacharid ’’ismétlődő’’ egységet tartalmaznak.7 Az ismétlődő egységek 

szerkezete törzsről törzsre változik, ezáltal lehetőséget adva a baktériumok szerotípizálására. 

Azok a törzsek, amelyek O-antigénjeit azonos cukrok építik fel, egy szerotípusba sorolhatók.8, 

9  

 

2.1.2. ’Core’ oligoszacharid 

Az O-poliszacharid lánchoz kapcsolódó, lényegesen kisebb fokú változatosságot 

mutató mag (core) oligoszacharid régió formálisan külső- és belső mag régióra osztható. A 

külső régiót gyakori hexózok építik (D-glükóz, D-galaktóz, N-acetil-D-glükózamin), ellenben a 

belső magot a csak az LPS molekulákra jellemző 3-deoxi-α-D-manno-okt-2-ulopiranozonsav 

(Kdo) és L-glicero-D-manno-heptóz (ritkábban D-glicero-D-manno-heptóz) molekulák alkotják. 

Azokat a LPS molekulákat, amelyek nem rendelkeznek az O-poliszacharid lánccal (ezáltal 

egyenetlen, „durva” felszínű telepmorfologiát eredményeznek), R-kemotípusú (Rough) LPS-

eknek [vagy lipooligoszacharidoknak (LOS)] nevezzük. Érdekesség, hogy a legrövidebb core 

régióval rendelkező R-LPS egyetlen Kdo-t,10, 11 a természetben előforduló patogén baktérium 
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(Clamydia genus) R-LPS-e pedig három Kdo-t tartalmaz.12 Legalább egy Kdo molekula 

megléte tehát szükséges a külső sejtmembrán integritásához, következésképpen a 

baktérium életképességéhez.2, 13   

 

2.1.3. Lipid-A 

Az LPS molekula legkonzerváltabb régiója a toxicitásért felelős foszfoglikolipid, a lipid-

A, amely általában két, β-(1→6)-kötésben lévő 2-amino-2-deoxi-D-glükopiranóz diszacharid 

vázzal rendelkezik,14 azonban számos esetben 2,3-diamino-2,3-dideoxi-D-glükopiranóz 

diszacharid vázat azonosítottak.15 A diszacharid vázhoz α-glikozidos kötéssel (C1 pozícióban) 

és/vagy nem-glikozidos kötéssel (C4’ pozícióban) foszforilcsoport kapcsolódik, amely további 

szubsztituensekkel módosulhat, mint például foszforsav, foszfoetanolamin, etanolamin, 

glükózamin, galaktózamin, aminoarabinóz, stb. A különböző környezeti hatások révén 

kiváltott adaptív foszforilcsoport módosításokkal megváltozik a sejtmembrán felületi töltése, 

illetve permeábilitása, amely bizonyos antimikrobiális molekulákkal (kationos antimikrobiális 

peptidek) szemben rezisztenciát biztosít a baktérium számára.16-19 A C2/C2’ pozíciókban 

amidkötésű, a C3/C3’ pozíciókban észterkötésű zsírsavak kapcsolódnak, melyek az esetek 

többségében β-hidroxi zsírsavak. Ezeken a primer, β-hidroxi zsírsavakon további 

észterkötésben lévő zsírsav szubsztituensek, a szekunder zsírsavak lehetnek jelen. 

Nyilvánvaló tehát, hogy a viszonylag nagyfokú szerkezeti állandóság mellett jelentős 

variabilitás jelentkezhet törzseken belül és törzsek között egyaránt. Az eltérés 

(heterogenitás) adódhat a foszfátcsoportok számából, pozíciójából és egyéb szubsztituensek 

jelenlétéből, valamint a zsírsavak számának, pozíciójának és típusának különbözőségéből. 

Az endotoxinok lipid-A régiójának alapvető szerepe van a gazdaszervezet 

immunrendszerének megfelelő működése szempontjából.20 Az egészséges emlős 

szervezetben előforduló Gram-negatív baktériumokból felszabaduló LPS molekulák a lipid-A 

régión keresztül specifikus kölcsönhatásba lépnek az immunsejtek felszínén található 

mintázatfelismerő, Toll-szerű receptorokkal (Toll-like-receptor, TLR), amely 

kölcsönhatásoknak jelentős szerepe van az immunrendszer „ébrentartásában”.21 A TLR4 

típusú receptor és annak MD-2 (mieloid differenciációs faktor 2) ko-receptora22 – amely az 

LPS molekulát a lipid-A régióján keresztül megköti – között dimerizáció játszódik le, melynek 
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hatására gyulladáskeltő citokinek bioszintézise indul be a szervezetben. Ez tulajdonképpen 

egy, a fertőzések felszámolása, illetve a rákos sejtek burjánzásának megakadályozása 

érdekében történő kedvező folyamat. Ugyanakkor, a Gram-negatív fertőzés következtében 

kialakuló szepszis esetén, a véráramban nagyobb koncentrációban megjelenő endotoxinok 

jelenléte túlzott, szabályozatlan immunreakciók beindulásához, szeptikus sokkhoz és akár 

halálhoz is vezethet.23, 24  

 

2. ábra: Escherichia coli típusú lipid-A molekula szerkezete 

A lipid-A molekulák primer szerkezete és a TLR4/MD-2 komplexszel való 

kölcsönhatásának erőssége, következésképpen immunhatást kiváltó, akár toxikus 

tulajdonsága nagymértékben összefügg.25-28 A 2. ábrán látható Escherichia coli típusú 

biszfoszforilált, aszimmetrikus elrendezésben (4 + 2) hexa-acilált lipid-A molekula a 

legtoxikusabb,2, 3, 29 mivel ennek a szerkezeti jellemzői teszik lehetővé az MD-2 ko-

receptorhoz való lehető legstabilabb kötődést, illetve a TLR4 receptorral való komplex 

kialakulását.30 A hat zsírsavláncból öt az MD-2 hidrofób molekuláris üregében helyezkedik el, 

míg a hatodik lánc (a C2 pozíciójú, amidkötésű β-hidroxi-mirisztinsav) a ko-receptor felszínén 

maradva intermolekuláris kölcsönhatásokért felelős.31 A két (C1, C4’) foszfátcsoportnak 

szintén fontos szerepe van az LPS–TLR4/MD-2–TLR4/MD-2 komplex kialakulásában, azaz az 

agonista lipid-A aktivitásban. Az ettől a szerkezettől való eltérések, akár az acilláncok 

számában, megoszlásában, típusában, akár a foszforiláltságban, kisebb-nagyobb mértékben 
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csökkentik a toxikus aktivitást és antagonista, akár detoxifikált lipid-A molekulákat 

eredéményeznek. Kimutatták, hogy az öt, vagy hét acilláncot tartalmazó lipid-A molekulák 

kb. 100-szor kisebb aktivitással rendelkezenk, míg a négy acilláncot tartalmazók esetében 

már teljes mértékben hiányzik az agonista aktivitás.32, 33 Hexa-acilált lipid-A molekulák közül 

pediglen azok képesek a teljes TLR4 aktivitás kiváltására, amelyek 12 és 14 szénatomos 

láncokat tartalmaznak, azonban drasztikus aktivitás csökkenés figyelhető meg a rövidebb (10 

szénatomos), vagy a hosszabb (16 szénatomos) láncok esetében.34, 35 A foszforiláltság 

tekintetében igazolták, hogy a biszfoszforiláltakhoz képest (C1- és C4’-foszforil) a 

monofoszforilált  komponensek (C1- vagy C4’-foszforil) lényegesen kisebb agonista aktivitást 

mutatnak,2 közülük is a C4’-monofoszforilált lipid-A molekulák váltanak ki kisebb mértékű 

hatást.36 A foszforilcsoportot egyáltalán nem tartalmazó lipid-A molekulákra pedig a teljes 

inaktivitás jellemző.37 Különböző környezeti hatások (hőmérséklet, pH, tápanyag 

ellátottság/hiány, ozmolaritás stb.) következtében, vagy a gazdaszervezet kolonizálása 

céljából történő immunválasz elkerülő stratégia folytán a lipid-A szerkezet fent említett 

módosításai/manipulációi természetes és szabályozott úton végbemehetnek.27   

 

2.2. Lipid-A alapú immunterápia  

Tradicionálisan a különböző oltóanyagokat legyengített vagy elölt kórokozókból 

állítják elő, amelyek fertőzőképességüket már elvesztették, ám az immunizáláshoz szükséges 

sejtalkotóik jelenléte következtében képesek a szervezet adott mikroorganizmussal 

szembeni immunitását kiváltani.38 A modern, fehérje-alapú oltóanyagoknak ezzel szemben 

jelentős előnye, hogy lényegesen biztonságosabbak, mivel nincs meg a lehetőség az 

esetleges fertőzés kialakulására, így immunhiányos betegek esetén is alkalmazhatóak. Míg az 

előbbi oltóanyagok önmagukban immunstimuláns hatásúak, a fehérje-bázisú vakcinák 

esetében immunhatást fokozó adjuvánsok alkalmazása szükséges. Kezdetben alumínium 

sókat használtak erre a célra, ám bizonyos betegségek esetében (malária, tuberkolózis, 

HIV/AIDS, stb.) nem volt elégséges immunstimuláns hatása.39 Ribi és munkatársai alapozták 

meg az újabb generációs, lényegesen nagyobb fokú immunstimuláns hatású lipid-A alapú 

adjuvánsok kifejlesztését a rákos megbetegedések immunterápiájára alkalmazott Salmonella 

minnesota R595 törzsből származó detoxifikált, monofoszforilált lipid-A (MPL®)-val.40, 41 Az 
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MPL® fő összetevőjeként a C4’-monofoszforilált, 3-O-deacilált lipid-A molekulát nevezik meg, 

amelynek toxicitása drasztikus csökkenést mutat a biszfoszforilált Salmonella lipid-A-hoz 

képest, ám TLR4 agonista tulajdonságát megőrizte.42, 43 Felhasználják többek között hepatitis 

B vírus elleni védőoltásban (FENDrix®), illetve humán papillómavírus elleni oltásban 

(Cervarix®) alumíniumsókkal kombinálva.44-46 Az MPL vakcinák adjuvánsaként való 

alkalmazása mellett újabban betegség megelőzési és egyéb terápiás célú alkalmazását is 

kutatják, mint például az endotoxémia kezelése, vagy az Alzheimer-kór elleni védekezés.47, 48  

A klinikai terápiában alkalmazott természetes eredetű lipid-A készítmények minden 

esetben heterogén rendszerek, számos – főleg acilációban és foszforilációban különböző – 

lipid-A molekulák eltérő arányú keverékei. Biotechnológiai úton előállított törzsek esetén 

génmódosításokkal képesek befolyásolni bizonyos enzimek működését (foszfatázok, acil-

transzferázok, acilázok aktiválása/inhibíciója) annak érdekében, hogy specifikus lipid-A 

bioszintézis lépések játszódjanak le,49, 50 ugyanakkor ez sem biztosít abszolút lipid-A 

homogenitást, ami a terápiás célú kutatások, fejlesztések szempontjából kívánatos lenne. A 

lipid-A szerkezetének és biológiai funkciójának összefüggéseiről alkotott mai (hiányos) 

tudásunk nagyrészt a komplex összetételű lipid-A minták által kiváltott hatások és 

folyamatok révén gyűlt össze. Egzakt szerkezet-hatás összefüggések megállapítása keverékek 

esetében nem lehetséges, így az immunfolyamatok molekuláris szintű megértése felé vezető 

úton az egyik mérföldkövet a lipid-A minták valós heterogenitásának feltárására alkalmas 

analitikai eljárások, módszerek, technikák fejlesztése jelenti. 

 

2.3. Tömegspektrometria a lipid-A molekulák analízisében 

A különböző lipid-A molekulák, adott törzsből származó heterogén mintában vagy 

immunterápiás készítményekben való jelenlétének igazolása és pontos szerkezetük 

megadása jelentős analitikai kihívást jelent. Ezen területen belül a tömegspektrometriás, 

illetve a tandem tömegsektrometriás technikák (MS/MS vagy MSn) képviselik a fő 

szerkezetanalitikai módszereket, amelyek révén alapos és mélyreható szerkezeti 

információkat kaphatunk a különböző lipid-A molekulákról.51, 52 
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A tömegspektrometria fejlődése révén (ionforrások, analizátorok) az utóbbi néhány 

évtized során jelentős előrelépés történt a bakteriális LPS molekulák heterogenitásának 

feltárását, illetve szerkezetazonosítását illetően. A lipid-A molekulák legkorábbi 

tömegspektrometriás analízise a kémiai degradálással történő zsírsavösszetétel 

gázkromatográfiával kapcsolt elektron ionizációs (EI-MS) meghatározása volt. A korai lágy 

ionizációs technikák (FAB, LD, PD) megjelenésével lehetővé vált az LPS-ek gyenge savas 

hidrolízisével előállított lipid-A izolátumok közvetlen ionizációja, negatív- és pozitív-ionizációs 

módban is.53-56 Bár a foszforilcsoport jelenléte deprotonálódás szempontjából 

nélkülözhetetlennek bizonyult, a lipid-A molekulák deszorpcióját a lézerbesugárzás helyéről 

jelentősen meggátolta. Mesterséges defoszforilációjukat követően pozitív-ionizációs 

módban, nátrium adduktként vizsgálták őket. Az említett ionizációs technikák az EI-hoz 

képest lényegesen kisebb mértékű degradációját idézik elő a minták komponenseinek, a mai 

legelterjedtebb ionizációs technikákhoz képest viszont számottevő ionforrásbeli 

fragmentációt okoznak. A valódi lágy ionizációs technikák – mint a MALDI (Matrix Assisted 

Laser Desorption) és az ESI (Electrospray) – megjelenésével az említett ionforrások 

alkalmazása visszaszorult, gyakorlatilag meg is szűnt az LPS-ek, illetve a lipid-A molekulák 

szerkezetanalízisében. A két ionforrás (MALDI és ESI) eltérő természetéből következően, 

vagyis az eltérő ionizációs mechanizumsaik révén komplementer információt nyújthat az 

LPS/LOS, illetve a lipid-A izolátumokról. Intakt (S-, SR- és R- típusú) LPS molekulák 

tömegspektrometriás analízisét főként MALDI-MS készülékekkel végzik, azonban az R-LPS-ek 

ionizálása ESI ionforrásokkal is lehetséges. Az alapvető különbség abból ered, hogy az amfifil 

intakt LPS/LOS molekulák aggregátumokat, micellákat képeznek a különböző oldószerekben, 

ezáltal ESI ionizációval való vizsgálatuk korlátozott. Ezzel szemben, a MALDI ionforrásban a 

kristályos állapotú LPS minták hatékonyabb ionizációja megoldható megfelelő mátrix–ko-

mátrix rendszer alkalmazásával.57, 58 Az LPS minták hidrolízisével nyert lipid-A izolátumok 

analízisében már nem jelent korlátozó tényezőt az oldhatósági kérdés, mivel apoláris 

oldószerek elegye (általában metanol és kloroform/diklórmetán) lehetővé teszi a lipid-A 

molekulák megfelelő mértékű oldódását, ezáltal teret adva az ESI ionforrás 

alkalmazhatóságának. Ennek nagy előnye, hogy nagyhatékonyságú elválasztástechnikákkal 

(HPLC, CE) on-line illeszthető, szemben a MALDI ionforrással.  



14 
 

A lipid-A molekulák ionizációja negatív-módban kézenfekvő a jelenlévő savas 

karakterű foszforilcsoport(ok) révén, így negatív-ionizációs módban való 

tömegspektrometriás analízisük könnyedén megvalósítható. Az immunológiai szempontból 

érdekes és fontos nem-foszforilált lipid-A molekulákat korábban kizárólag, foszforilált lipid-A 

molekulákat pedig néhány esetben pozitív-ionizációs módban, főként nátrium- ([M + Na]+) és 

kálium adduktként ([M + K]+) detektáltak, illetve vetettek alá tandem tömegspektrometriás 

vizsgálatnak.37, 53, 59-64 FAB ionforrás alkalmazásával protonált prekurzorként ([M + H]+) is 

vizsgáltak lipid-A molekulákat, ám ezen ionok kis hatékonyságú keletkezése révén, igen 

gyenge minőségű, csupán egyetlen oxónium-termékiont tartalmazó tandem 

tömegspektrumokat detektáltak.65 Sforza és munkatársai ESI ionforrás alkalmazásával 

pozitív-ion módban vizsgáltak lipid-A molekulákat ammónium adduktként ([M + H + NH3]+). A 

fragmentációs kísérleteik során intakt oxónium-ionokat, illetve az ezek fragmentálódásából 

keletkező kisebb tömegű oxónium-ionokat detektáltak. 

 

2.4. Tandem tömegspektrometria a lipid-A molekulák szerkezetvizsgálatában 

Lipid-A komponensek szerkezetének tanulmányozásában elsődleges szerepet 

töltenek be a tandem tömegspektrometriás módszerek. Alapvetően a tömegspektrométer 

(az analizátor) típusa határozza meg, hogy mely tandem tömegspektrometriás technika 

alkalmazható: a lipid-A komponensek fragmentációs analízisében messze a legelterjedtebb 

tandem MS technika az ütközés indukálta disszociáció (collision induced dissociation, CID).66-

76 A térben elválasztott tandem tömegspektrometria esetén, két analizátor között 

elhelyezett ütközési cellában lévő inert gáz molekulákkal/atomokkal (N2, He, Ar, Xe stb.) való 

ütközés során történik az ütközés keltette fragmentáció [pl.: hármas kvadrupól (QqQ), vagy 

kvadrupól-repülési idő (QqTOF) ikeranalizátoros készülékek]. Az időben elválasztott tandem 

tömegspektrometriás készülékek esetében [kvadrupól ioncsapda (QIT), lineáris ioncsapda 

(LIT), ionciklotron rezonancia elvén működő készülékek (ICR)], az ionok csapdázását 

követően, az ionpályák módosításával (következésképpen az ionok sebességének 

növelésével) érhető el nagyobb energiájú ütközés az analizátorban folyamatosan jelenlévő 

hűtőgázzal, vagy az időszakosan beengedett ütközési gázzal. (Itt megjegyezném, hogy ICR 

készülékek esetében, amelyekben a vákuum igény ultranagy (10-9 torr) és nem alkalmaznak 
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hűtőgázt, a CID lényegesen kisebb hatásfokú fragmentációs technika, mint ioncsapdákban, 

ezért a hatékonyabb fragmentáció érdekében alternatív gerjesztési technikákat, pl. 

infravörös besugárzás alkalmaznak). A felgyorsított ionok mozgási energiájának egy része a 

gázmolekulákkal (vagy atomokkal) való ütközés hatására belső energiává alakul, gerjesztett 

állapotba kerül az ion, majd unimolekuláris reakcióban fragmentálódik. Az egy ütközés során 

történő belső energiaváltozás mértéke függ az ion tömegétől, az egy kötésre jutó belső 

energia pedig a szabadsági fokok számától.77  

Nagyszámú kötést tartalmazó részecskék esetében, – mint a lipid-A ionok – térben 

elválasztott tandem tömegspektrometria alkalmazásakor túlnyomó részt a leggyengébb 

kötések (észterkötés, C–O) felbomlására, valamint az informatív diagnosztikus 

glükózamingyűrűn belüli, és a gyűrűk közti kötések hasadásával keletkező fragmensek (A-, X-, 

valamint a B-, Y-, Z- és C-típusú ionok Domon és Costello nevezéktana nyomán78 (3. ábra)) 

keletkezésére jut elegendő energia. 

 

 

3. ábra: Lipid-A ionok diszacharid vázának CID fragmentációja során keletkező termékionok 
nevezéktana.51 

A nagyenergiájú ütközés indukálta disszociációs technika (high-energy collisional 

dissociation, HCD) alkalmazásával a fragmension-típusok szélesebb köre nyerhető ugyan, ám 

ezt a fajta technikát a szektoros, illetve néhány TOF és hibrid készülékben alkalmazták 

korábban, amelyek használata ma már háttérbe szorult, s újabban csak az Orbitrap 

készülékek elterjedésével nyer újra teret.79 Az elnevezésben szereplő „nagyenergiájú” jelző 
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kissé félrevezető lehet az Orbitrap készülékek esetében, hiszen az nem az ütköző ionok 

kinetikus energiájára (1-300 eV), hanem az ionokat csapdázó rádiófrekvenciás feszültség 

nagyságrendjére (1.5-2.5 kV) utal, amely révén a kisebb fajlagos tömegű termékionok is 

hatékonyan csapdázhatóak, a fajlagos tömeg küszöbérték (cut-off) kisebb.80   

Az ütközéssel történő iongerjesztés mellett egyéb alternatívák is léteznek, mint 

például az infravörös multifoton disszociációs (IRMPD), vagy UV-fotodisszociációs (UVPD) 

technikák.81, 82 Míg tehát a kisenergiájú CID fragmentációval történő deprotonált lipid-A 

ionok fragmentációja túlnyomó részt az észterkötésű acilláncok illetve foszforilcsoportok 

eliminációját idézi elő, továbbá csupán néhány diagnosztikus A-típusú (0,4A2 és 0,2A2) 

gyűrűhasadási ion jelenik meg kis arányban, addig a nagy energiájú fotonokkal (UVPD 193 

nm hullámhosszúságú UV-lézerrel) való gerjesztés hatására intenzív glikánfragmensek, illetve 

az alkilláncok C–O, C–N és C–C kötései mentén jelentkező disszociációs folyamatok 

jelentkeznek.19, 81  

A deprotonált lipid-A ionok tandem tömegspektrometriás analízise széles irodalmi 

háttérrel rendelkezik, amelyek elemzése számos fragmentációs szabályszerűség megadását 

tette lehetővé. A deprotonálódás helyétől, azaz a foszfátcsoport pozíciójától függően eltérő 

fragmentációs folyamatok/mechanizmusok kerülnek előtérbe az egyszeresen deprotonált 

monofoszforilált [MP – H]–, az egyszeresen deprotonált difoszforilált [MPP – H]– és a kétszere-

sen deprotonált biszfoszforilált [MPP – 2H]2– lipid-A prekurzorok esetében, következésképpen 

eltérő mintázatú MS/MS tömegspektrumokat eredményeznek. Ennek oka a negatív töltés 

pozíciójának a fragmentációra gyakorolt hatásában keresendő.70 Megállapították, hogy a 

különböző, észterkötésben lévő zsírsavak eliminációja szekvenciális és kompetitív folyamatok 

együttes eredménye, amely alapján az egyes pozíciókra nézve disszociációs preferencia 

állítható fel, amely deprotonált iontípusonként eltérő. Az amidkötések hasadása nem, vagy 

csak n>4 MSn fázisban tapasztalható nagyon kis arányban, ami a kötéstípus nagyobb 

stabilitására utal.71, 83, 84 A C3’ pozícióban lévő primer acillánc vesztése kétféle semleges 

vesztés formájában (Dm = 18 Da) jelentkezik a kisenergiájú CID technikával kapott MS/MS 

tömegspektrumokon, ezért Kussak és munkatársai valószínűsítették, hogy ennek kétféle 

versengő fragmentációs mechanizmus lehet az oka: az egyik [töltés-távoli (charge-remote) 

fragmentáció] során zsírsavként, a másikban [töltés által kiváltott (charge-driven) 

fragmentáció] pedig ketén molekulaként távozik az említett acillánc (4. ábra).72  
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Ennek a teóriának részben ellentmondó, Longevialle és Botter munkáján alapuló,85 alternatív 

feltevést közöltek Madalinski és munkatársai, akik csak a töltés által kiváltott fragmentációs 

mechanizmus érvényesülésével magyarázták a sav- és keténvesztés jelenségét. 

Feltételezésük szerint a deprotonált lipid-A prekurzorion lépcsőzetes disszociációját ion-dipól 

komplexek kialakulása előzi meg, amely révén a negatív töltés pozíciójától függetlenül, nagy 

távolságokban lejátszódó/lejátszódható intramolekuláris proton/hidridion vándorlás mehet 

végbe (5. ábra).70   

 

4. ábra: Kompetitív fragmentációs mechanizmusok sémája: A) töltés által kiváltott 
fragmentáció keténvesztést, B) a töltés-távoli fragmentáció zsírsavvesztést eredményez.72 

 

A deprotonált lipid-A ionok kisenergiájú CID fragmentációjáról összegyűjtött 

(fentiekben bemutatott) ismeretek, szabályszerűségek alapján Ting és munkatársai 

kidolgoztak egy hierarchikus tandem tömegspektrometriás algoritmust (HiTMS néven), 

amely az „időköltséges” manuális spektrumértékelést hivatott meggyorsítani, illetve 

helyettesíteni, a mai nagyléptékű adatgyűjtésre képes, gyors tandem tömegspektrometriás 

technikákhoz igazodva.86 A szoftver egy olyan elméleti CID MSn adatbázison alapul, amelyet 

korábbi lipid-A mérések manuális kiértékelésével nyertek. Olyan potenciális elméleti 

fragmensionokat tartalmaz, melyek adott baktériumtörzsből származó specifikus lipid-A 

ionok cukorvázát érintő különböző fragmentációk (gyűrűk közötti-, és gyűrűkön belüli 
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5. ábra: Monofoszforilált, egyszeresen deprotonált [MP – H]–  ion fragmentációs sémájának 
részlete ion-dipól komplexek képződésével magyarázva.70

 

 

kötéshasadások) során jöhetnek létre. Létrehoztak továbbá az összes lehetséges 

kötéshasadásból származó semleges vesztési adatbázist is (a glikánváz fragmentációja során 

keletkező lehetséges semleges vesztések mellett az acil- és a foszfátcsoportok eliminációját 

is beleértve). A szoftver az ismeretlen szerkezetű lipid-A ion különböző rendű MSn 

tömegspektrumán megjelenő termékionok fajlagos tömegeit ezen adatbázisokkal korrelálja, 

a hozzájuk rendelt korrelációs értékek alapján becsli az egyezés/hasonlóság mértékét, majd 

ez alapján tesz ajánlást a szerkezetre.  
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Morrison és munkatársai alkottak egy univerzálisabb, adatbázis-független, de novo 

lipid-A szerkezetazonosító algoritmust (UVliPiD névvel), amely szisztematikus, döntési fa 

elven működő spektrumértékelést hajt végre bármilyen forrásból származó biszfoszforilált 

lipid-A molekulára, molekulakeverékre. Diagnosztikus glikozidos- és gyűrűhasadási 

termékionokban szegényes CID tömegspektrumok helyett UVPD-CID kombinációs 

technikával nyert nagy intenzitású, heterogén fragmension-hozamot adó MS/MS 

tömegspektrumok szolgáltatják az alapot az automatizált szerkezetfejtéshez.87 

 

2.5. Elválasztástechnikák és kapcsolt technikák a lipid-A molekulák 

analízisében 

Számos tanulmányban olvashatunk különböző elválasztástechnikák alkalmazásáról, a 

hidrolitikus eljárásoknak alávetett LPS extraktumokból származó lipid-A minták 

heterogenitásának feltárása céljából. Normál fázisú (szilikagél, alumínium-oxid) vékonyréteg 

kromatográfiás (thin layer chromatography, TLC) eljárásokkal acilációs fok, illetve 

foszforiláltság szerint néhány frakcióra választhatók a lipid-A keverékek, amelyeket 

destruktív (kénsavas dehidratálás)65, vagy nem-destruktív (radioizotópos jelölés, 

metanol/vizes kifejlesztés)88, 89 előhívási eljárásokkal lehet láthatóvá tenni, illetve további 

(off-line MS, HPLC) vizsgálatoknak alávetni.  

A lipid-A minták HPLC-vel való vizsgálatára is több példa található az irodalomban, 

amelyek túlnyomó többsége fordított fázisú (reversed phase, RP) oszloppal és gradiens 

elúciós eljárással valósítja meg a molekulák elválasztását. A kromofór-csoportot nem 

tartalmazó, kis, és egyben az aciláltsági foktól függően eltérő moláris abszorbanciával 

jellemezhető lipid-A molekulák UV-detektálása analitikai léptékben nem lehetséges, így 

származékképzésük elkerülhetetlen az UV- vagy fluoreszcens-detektor alkalmazása esetén. A 

származékképzések közé tartozik pl. a diazometánnal végzett metilálás (detektálás 210 nm-

en) vagy a dinitrobenziloxiaminnal képezett oxim származék (detektálás 254 nm-en).90-94 

Fluoreszcens detektálásukhoz a danzil-hidrazinnal történő származékképzés használatos 

(345 nm gerjesztési hullámhossz, 515 nm emissziós hullámhossz).95 A származékképzés 

potenciális veszélye, hogy megváltozik a minta összetétele bizonyos funkciós csoportok 

elvesztésével, vagy az eltérő jellegű komponensek valós aránya más mennyiségi viszonyban 
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fog megjelenni, így alkalmazása kevésbé előnyös. A származékképzés nélküli lipid-A 

detektálást fényszórás (evaporative light-scattering detection, ELSD) detektorral ellátott 

HPLC rendszerrel is megvalósították.96-98 Bobbala és munkatársai által elvégzett izokratikus 

RP-HPLC-ELSD kísérletben a Salmonella minnesota R595-ből származó monofoszforilált, 3-O-

deacilált lipid-A készítményre (MPL) dolgoztak ki validált analitikai módszert, amely alkalmas 

a nanorészecskékbe csomagolt adjuváns hatóanyag felszabadulásának kinetikai vizsgálatára. 

Az egyetlen kromatográfiás csúcsként való megjelenése az injektált mintának azonban arra 

enged következtetni, hogy a módszer szelektivitása, illetve a detektor kimutatási tartománya 

nem elegendő a mikroheterogenitások megállapítására. 

Komplex, heterogén összetételű lipid-A keverékek nagyságrendekben eltérő 

koncentrációjú komponenseinek megfelelő analitikai vizsgálata (beleértve a 

mintakomponensek valós mennyiségi viszonyainak meghatározását) nélkülözhetetlenek a 

hatás-szerkezet összefüggések pontos megértése céljából. Kis koncentrációban jelenlévő, ám 

biológiai szempontból fontos molekulák detektálása csak széles dinamikus tartománnyal 

jellemezhető, nagy érzékenységű és specifikus detektorral valósítható meg.99 Ennek ellenére, 

ezidáig igen kevés publikáció foglalkozik a lipid-A (vagy akár az R-LPS) molekulák 

nagyhatékonyságú elválasztástechnikával kapcsolt tömegspektrometriás és tandem 

tömegspektrometriás analízisével. A fő kihívást elsősorban az jelenti, hogy megfelelő 

hatékonyságú elválasztást érjünk el olyan mozgófázis rendszer alkalmazásával, amely 

együttesen lehetővé teszi a lipid-A komponensek oldódását és tömegspektrometriás 

detektálását (ionizálását). A már említett RP-HPLC-ELSD technikával végzett lipid-A adjuváns 

mérési módszerhez hasonlóan Hamdy és munkatársai gradiens elúciós RP-HPLC-MS 

módszert dolgoztak ki szintetikus lipid-A adjuvánsok mennyiségi meghatározására, illetve 

kioldódási kinetikájuk vizsgálata céljából.100 A mozgófázist alkotó A-eluens 0.1% ecetsavat és 

0.1% trietilamint tartalmazó metanol, a B-eluens 0.1% ecetsavat és 0.1% trietilamint 

tartalmazó metanol/tetrahidrofurán 10:90 (%) arányú elegye volt. A relatíve rövid gradiens 

idő (12 min) alatt alapvonali elválasztással sikerült eluálniuk az általuk vizsgált három 

komponenst, ezáltal a célnak megfelelő módszert dolgoztak ki. Ugyanakkor a viszonylag 

széles csúcsok (4s ≈ 0.6 min) következtében kis csúcskapacitású a módszer, hiszen a nagy 

heterogenitással jellemezhető minták analízisére csak korlátozottan alkalmas. Később 

O’Brien és munkatársai mutatták be a már lényegesen nagyobb szelektivitással jellemezhető 
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RP-HPLC-UVPD (UV-fotodisszociációs)-MS/MS módszerüket, komplex lipid-A izolátumok 

komponenseinek elválasztására és szerkezetazonosítására, génmódosított E. coli törzsből.81 

Az általuk alkalmazott mozgófázist alkotó A-eluens 0.05% ammónium-hidroxidot tartalmazó 

metanol/víz 50:50 (%) arányú elegye, a B-eluens 0.05% ammónium-hidroxidot tartalmazó 2-

propanol/kloroform/metanol 40:40:20 (%) arányú elegye volt. Az adott mozgófázis 

rendszerrel végzett 30 perces gradiens elúciós kísérleteikben hét, különböző aciláltságú 

(tetra-, penta- és hexa-acilált) és különböző foszforiláltságú (bisz- és monofoszforilált) lipid-A 

molekulatípust azonosítottak részleges elválással. Ezen eredmények jó alapot szolgáltatnak 

újabb lipid-A elválasztási módszerek fejlesztéséhez, amivel a heterogén mintákban jelenlévő 

összes komponens – köztük akár izobár komponensek – egyértelmű szerkezeti azonosítása is 

lehetővé válik. 
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3. CÉLKITŰZÉS 

Munkánk fő célja egy új, gyors és pontos szerkezeti meghatározást szolgáló módszer 

fejlesztése volt, melynek segítségével a lipid-A extraktumok heterogenitása átfogóan 

tanulmányozhatóvá válik. A kétségkívül nagyobb termékion hozamot biztosító, ámde 

elterjedését tekintve ma még inkább csak exotikumnak számító fotodisszociációs 

fragmentációs technikával (UVPD) szemben a lényegesen elterjedtebb, ütközéses 

iongerjesztési technikában (CID) rejlő újabb lehetőségeket kívántuk kiaknázni a lipid-A 

szerkezetkutatásban. A különböző típusú lipid-A ionok CID fragmentációs folyamatainak 

tanulmányozása, pontos leírása, illetve kiterjesztett értelmezése érdekében on-line kapcsolt 

folyadékfázisú elválasztástechnikával történő előzetes komponens elválasztásra van szükség, 

amennyiben nem rendelkezünk megfelelő standard vegyületekkel. Három rendszertanilag 

távol álló, ugyanakkor szerológiai keresztreakciót mutató (hasonló O-antigén összetétellel 

rendelkező) baktériumtörzs (Escherichia coli O111, Salmonella adelaide O35 és Proteus 

morganii O34) lipid-A preparátumainak összehasonlító vizsgálatát céloztuk meg a módszer 

alapján. A kihívást jelentő feladatok a következő pontokban foglalhatók össze: 

• Kidolgozni egy új, általánosan alkalmazható, elválasztástechnikával kapcsolt 

tömegspektrometriás (HPLC-ESI-MS) módszert lipid-A komponensek elválasztására 

és detektálására (negatív- és pozitív-ionizációs módban egyaránt), a minták 

heterogenitásának alapos, mélyreható feltárása érdekében. 

• Tandem tömegspektrometria (QqTOF MS/MS) segítségével vizsgálni az eltérő 

aciláltsági és foszforiláltsági fokú lipid-A komponensek – különös tekintettel az eddig 

analitikai vizsgálatok szempontjából háttérbe szorult, immunológiai szempontból 

viszont igen fontos, foszfátcsoportot nem tartalmazó, valamint a C1-pozícióban 

monofoszforilált molekulák – kisenergiájú CID fragmentációját negatív-ionizációs 

módban, amely segítségével javaslatot tehetünk szerkezetükre. 

• Tandem tömegspektrometriával vizsgálni az eltérő aciláltsági és foszforiláltsági fokú 

lipid-A komponensek kisenergiájú CID fragmentációját pozitív-ionizációs módban is, 

új fragmentációs mechanizmusok feltárása érdekében, amelyek kiegészítő 

információt nyújthatnak a negatív-ionizációs mérések eredményeihez. 
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• Energiafüggő fragmentációs kísérletekkel alátámasztani, illetve kiterjeszteni az új 

fragmentációs folyamatok értelmezését negatív- és pozitív-ionizációs módban 

egyaránt, melyek a jövőben hozzájárulhatnak a bisz-, a mono- és a nem-foszforilált 

lipid-A-k szerkezeti azonosítását szolgáló új algoritmusok fejlesztéséhez.  
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4. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 

4.1 Felhasznált vegyszerek 

LC-MS minőségi kategóriába tartozó metanolt, 2-propanolt, diklórmetánt, vizet, 

trietilamint és ecetsavat (Sigma-Aldrich, Steinheim, Németország) alkalmaztunk a 

folyadékkromatográfiában alkalmazott eluensek elkészítéséhez, valamint a minták 

oldásához. 

 

4.2 Baktériumtörzsek tenyésztése és a lipopoliszacharidok kinyerése 

A Proteus morganii O34, Esherichia coli O111 és Salmonella adelaide O35 törzsek a 

PTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet laboratóriumi fermentorában, 7.2-

es pH-jú Mueller-Hinton táptalajban tenyésztettük. Mikor elérték a késő logaritmikus 

osztódási fázist (kb. 10 óra), centrifugálással összegyűjtöttük. A tenyészetek acetonos 

szárítását követően, tradicionális forró fenolos/vizes eljárással101 extraháltuk a 

lipopoliszacharidokat, kb. 5%-os (m/m) hozammal. Az LPS extraktumokat liofilizáltuk. 

 

4.3 Lipid-A minták előállítása 

Az LPS liofilizátumokból enyhén savas hidrolízissel [1% (v/v) ecetsav (pH 3.9), 100°C-

on, 1 órán keresztül] történt a lipid-A régió izolálása a poliszacharidtól. Centrifugálást (8000

g, 4°C, 20 min) követően a lipid-A-t tartalmazó üledéket desztillált vízzel mostuk (négyszer 

megismételve), majd pedig liofilizáltuk. Kb. 10%-os (m/m) hozamot eredményezett az 

eljárás. A HPLC-MS analízist megelőzően 0.5 mg/mL-es koncentrációban oldottuk fel a 

mintát metanol/diklórmetán [95:5, (v/v)] elegyében, majd 0.22 mm pórusátmérőjű 

fecskendőszűrővel (PVDF) szűrtük. 
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4.4 HPLC-MS/MS körülmények 

A lipid-A molekulák elválasztását és tömegspektrometriás detektálását Infinity 1290 

UHPLC készülékkel (Agilent Technologies, Waldbronn, Németország) kapcsolt 6530 Q-TOF 

tömegspektrométerrel (Agilent Technologies, Szingapúr) végeztük. Az elválasztáshoz teljesen 

porózus Hypersil BDS C18 oszlopon (100  4.6 mm, 3 mm szemcseátmérő, Thermo Scientific) 

és egy mag-héj szerkezetű töltettel rendelkező Kinetex C18 (100  4.6 mm, 2.6 mm 

szemcseátmérő, Phenomenex) oszlopot használtunk. Az A-eluens metanol/víz 95:5 (v/v) 

elegye volt, ami további, 0.1 % (v/v) trietilamint és 0.1% (v/v) ecetsavat tartalmazott, a B-

eluenként 2-propanolt alkalmaztunk, amely szintén hozzáadott 0.1 % (v/v) trietilamint és 

0.1% (v/v) ecetsavat tartalmazott. Látszólagos pH értéküket 8.7 – 9.0 között mértük. Az 

injektált mintatérfogat 3 mL, az oszlop hőmérséklete 50°C, a mozgófázis áramlási sebessége 

0.5 mL/min volt. Lineáris gradienst alkalmaztunk, amely 0% B-eluens arányról 65% B-eluens 

arányra emelkedett 50 perc alatt, amit még 5 percen keresztül tartott. Az oszlopot a 

mérések között 100% A-eluens áramlással kondicionáltuk 10 percen keresztül. A negatív-

ionizációs módban m/z 100 – 3200 fajlagos tömeg tartományban, pozitív-ionizációs módban 

m/z 100 – 2500 fajlagos tömeg tartományban történt a tömegspektrumok felvétele 10000 

tranziens/s mérési, és 4 GHz detektálási frekvenciával. Az Agilent Jet Stream ionforrás a 

következő paraméterek szerint üzemelt: a porlasztógáz (N2) nyomása 30 psi volt; a szárítógáz 

(N2) hőmérséklete 325°C, áramlási sebessége 8 L/min volt; a köpenygáz (Jet Stream, N2) 

hőmérséklete 300°C, áramlási sebessége 11 L/min volt. A porlasztófeszültség 4 kV-ra, az 

iontranszfer kapilláris eleje (nozzle) 2 kV-ra, a fragmentor feszültség 100 V-ra, az ionfölöző 

(skimmer) feszültség pedig 70 V-ra volt állítva. Az autofragmentációs méréseknél negatív 

módban m/z 70 – 2000, pozitív módban m/z 20 – 2500 tömegtartományt vettünk fel 333 

ms/scan adatgyűjtési sebességgel; a kvadrupól prekurzorion izoláló tömegablaka 1.3 m/z, a 

fragmentációra kiválasztott prekurzorionok száma (csak az egyszeresen töltött ionokat vette 

figyelembe) ciklusonként 4 volt. Az MS/MS méréseket a fragmentáció energiafüggésének 

vizsgálatához széles ütközési energia tartományban vettük fel: pozitív-ionizációs módban 5 – 

100 eV, negatív-ionizációs módban 5 – 110 eV energiatartományban. 
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4.5 Tandem tömegspektrumok értelmezése 

A nagyfelbontású tömegspektrométerrel végzett tandem tömegspektrometriás 

vizsgálatok során, értelemszerűen a különböző prekurzorionok és termékionok 

monoizotópos fajlagos tömeg értékeit vettük figyelembe a tömegspektrumok 

kiértékelésekor. A tömegpontosság (azaz a mért tömeg eltérése a valódi tömegtől) 10 ppm 

alatti volt. A termékionok típusának jelölésére a Domon és Costello által bevezetett, a 

glikokonjugátumok fragmentációjára használatos nomenklatúrát,78 illetve a Morrison és 

munkatársai által alkalmazott, a lipid-A molekulákról lehasadt acillánc kötéshelyének 

jelölését szolgáló nomenklatúrát87 együttesen alkalmaztuk. Ennek megfelelően, a glikán-váz 

két GlcN egysége közötti kötések hasadásával létrejött termékionokat B, C (nem-redukáló 

GlcN terminálist tartalmazó fragmensek), Y és Z (redukáló GlcN terminálist tartalmazó 

fragmensek) betűkkel jelöltük, valamint a redukáló GlcN gyűrűben található C–C kötések 

hasadásával létrejött fragmenseket A (nem-redukáló GlcN terminálist tartalmazó fragmens) 

és X (redukáló GlcN terminálist tartalmazó fragmens) betűkkel jelöltük (3. ábra). Továbbá, a 

cukorvázhoz kapcsolódó szubsztituensek eliminációjának jelölése egy arab szám és egy görög 

betű kombinációjával történt, ahol a számérték a GlcN egység azon szénatom számát jelenti, 

amelyhez az adott szubsztituens kapcsolódott, a görög betű pedig a hasadó kötés pozícióját 

jelöli. 
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5. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

5.1 HPLC-ESI-MS módszer kidolgozása heterogén lipid-A minták elválasztására 

Három baktériumtörzsből (Proteus morganii O34, Escherichia coli O111 és Salmonella 

adelaide O35) preparált, liofilizált lipid-A izolátumok mikroheterogenitásának 

tanulmányozása és az egyes komponensek tömegspektrometriás detektálása és 

szerkezetvizsgálata céljából új, fordított fázisú HPLC-ESI-MS módszert dolgoztunk ki, 

származékképzés alkalmazása nélkül. A mintákban található különböző aciláltságú és 

foszforiláltságú lipid-A molekulák elválasztása, valamint az elválasztás hatékonyságának és 

szelektivitásának tanulmányozás céljából állófázisként egy teljesen porózus és egy mag-héj 

szerkezetű, mindkét esetben C18-szilikagél szemcsékkel töltött fordított fázisú oszlopot 

alkalmaztunk. Annak ismeretében, hogy a mintákban jelentős mértékben eltérő retenciós 

tényezővel jellemezhető lipid-A komponensek lehetnek jelen, az elválasztásukhoz gradiens 

elúciós módszer kidolgozása volt indokolt. A gradiens elúció során alkalmazott mozgófázis 

összetételének megtervezésekor több szempontot is figyelembe vettünk: a mozgófázis 

összetevői ne okozzanak kárt a HPLC készülék egyes részeiben (pumpák, injektor tömítései, 

stb.), legyenek kompatibilisek a tömegspektrometriás detektálással, valamint megfelelő 

elúcióserősség-különbséggel rendelkezzen ahhoz, hogy az eltérő foszforilációs és széles 

acilációs tartományban (azaz igen eltérő hidrofobicitással) előforduló komponenseket 

elválasszuk egymástól. Az általunk elért legjobb elválasztást elfogadható időtartományon 

belül (kb. 50 perc) a 2-propanol, metanol és víz elegyéből álló mozgófázissal értük el. A 

kisebb elúciós erősségű A-eluens összetételét optimalizálva a 95:5 (v/v %) metanol/víz arány 

bizonyult megfelelőnek, míg a nagyobb elúciós erősségű B-eluensként 2-propanolt 

alkalmaztunk. Mindkét mozgófázis alkotóhoz 0.1 % (v/v)-nyi trietilamint és 0.1 % (v/v)-nyi 

ecetsavat adtunk az ESI ionizációs hatásfok javítása érdekében. A trietilamin alkalmazása 

ammónium-hidroxid helyett azért volt indokolt, mert míg az ammónium-hidroxid esetében 

jelentős retenciós idő eltolódást (növekedést), csúcsszélesedést, intenzitáscsökkenést 

tapasztaltunk a mérések között, addig a trietilaminnal ezek az ismételhetőségi problémák 

nem merültek fel. A trietilamin, mint ionpárképző, pH-módosító illékony bázis, a 

foszfolipidek fordított-fázisú elválasztásában gyakran alkalmazott mozgófázis adalék, ami 

növeli a komponensek retencióját, illetve a kromatográfiás felbontást.102, 103 Az állófázisban 
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jelenlévő szabad szilanolcsoportokkal kölcsönhatásba lépve csökkenti a foszfolipidek poláris 

fejcsoportja és az állófázis zónaszélesítő hatású kölcsönhatásait. A lineáris gradiens 

meredekségét kísérleti úton optimáltuk, így a 65% B-eluens arány 50 perc alatt történő 

elérése bizonyult megfelelőnek a komponensek elválasztása és az analízisidő tekintetében. A 

relatíve hosszú elúciós idő nyilvánvalóan kedvezőtlen az egyes molekulazónák diffúziója 

szempontjából, ugyanakkor bizonyos komponensek megfelelő (akár részleges) elválásához 

szükséges.  

A teljesen porózus szemcsékkel töltött oszlopon (Hypersil BDS C18) történt 

elválasztások profilját a 6. ábrán bemutatott, negatív-ionizációs módban felvett extrahált 

ionkromatogramok szemléltetik. A kromatogramokon lévő csúcsok felett megjelenített 

számok a különböző lipid-A komponensek retenciós sorrendjét jelölik, a szám-betű 

kombinációk pedig egyúttal az izobár komponensek (szerkezeti izomerek) azonosítására is 

szolgálnak. A különböző eredetű lipid-A minták kromatogramjain szereplő azonos számok 

tehát azonos szerkezetű molekulákat, az azonos számmal, de eltérő (a és b) betűvel jelölt 

csúcsok pedig megegyező retencióval rendelkező szerkezeti izomereket jelölnek. A mag-héj 

szerkezetű töltettel rendelkező fordított fázisú oszlopon (Kinetex C18) is elvégeztük a P. 

morganii O34 és az E. coli O111 izolátumok analízisét negatív- (7a és c. ábrák) valamint 

pozitív-ionizációs módban (7b és d. ábrák) történő detektálással. Az LC-MS/MS vizsgálatok 

során azonosított, szám/betű kóddal ellátott lipid-A komponensekre vonatkozó 

kromatográfiás paramétereket (retenciós idők, relatív csúcsterületek), valamint a szerkezeti 

információkat (zsírsav szubsztituensek és foszforilcsoportok száma, pozíciója a GlcN-

diszacharid vázon) az 1. táblázat foglalja össze. 



29 
 

  

 

6. ábra: Proteus morganii O34 (a), Escherichia coli O111 (b) és Salmonella adelaide O35 (c) 

törzsekből kivont lipid-A minták komponenseinek HPLC-MS extrahált ionkromatogramjai 

(EIC) negatív-ionizációs módban. Kromatográfiás oszlop: Hypersil BDS C18. A csúcsok feletti 

számok az elválasztott lipid-A komponenseket, a szám/betű kombinációk a szerkezeti 

izomereket jelölik. 
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7. ábra: Proteus morganii O34 törzsből kivont lipid-A minta HPLC-MS méréssel kapott EIC-ja 
(a) negatív- és (b) pozitív- ionizációs módban, valamint az Escherichia coli O111 törzsből 
kivont lipid-A minta EIC-ja (c) negatív- és (d) pozitív-ionizációs módban. Kromatográfiás 
oszlop: Kinetex C18. A csúcsok feletti számok az elválasztott lipid-A komponenseket, a 

szám/betű kombinációk a szerkezeti izomereket jelölik. 

 

47a 47b 

47b 47a 
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1. táblázat: HPLC–ESI-QqTOF MS/MS módszerrel vizsgált, P. morganii O34, E. coli O111 és S. adelaide O35 baktériumokból származó lipid-A 
komponensek feltételezett szerkezetei és kromatográfiás adatai (retenciós idő, relatív csúcsterület negatív-ionizációs módban detektálva).  

 

# 
[M−H]− Lipid-A 

acilációs 
fok 

di-GlcN vázon lév ő szubsztituensek és pozícióik  BDS 
C18 

Kinetex 
C18 

P. morganii 
O34  

E. coli 
O111  

S. adelaide 
O35  

[M+H+Et3N]
+ 

m/z  C4' C3'          C2' C3 
          

C2 C1 
tR [min]  tR [min]  

BDS 
rel.% 

Kinetex  
rel.% 

BDS 
rel.% 

Kinetex  
rel.% 

BDS 
rel.% 

Kinetex  
rel.% 

1 
710.4250

*
 

813.5606
*
 

di-acil    C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) P 3.3 2.5 3.9 5.1 1.8 5.8 2.3 n.a. 

2 
1097.6871 
1200.8227 tri-acil P C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) – C14:0(3-OH) – 4.8 3.7  0.9 1.2  0.4 1.9  0.2 n.a. 

3 1097.6871 
1200.8227 

tri-acil P – C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) – 6.0 4.0  1.4 2.4  0.7 2.4  0.6 n.a. 

4a 
892.5921

*
 

995.7277
*
 

tri-acil P C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-OH)    7.0 5.2  1.8 2.1 – – – n.a. 

4b 
892.5921

*
 

995.7277
*
 

tri-acil P C14:0(3-OH) C14:0(3-O-C12:0)    7.0 5.2 – –  1.7 7.7  1.2 n.a. 

5a 
920.6234

*
 

1023.7590
*
 

tri-acil P C14:0(3-OH) C14:0(3-O-C14:0)    8.7 6.3  6.3 7.8 – – – n.a. 

5b 
920.6234

*
 

1023.7590
*
 

tri-acil P C14:0(3-O-C14:0) C14:0(3-OH)    8.7 6.3 – –  0.6 2.0  0.5 n.a. 

6 1279.8541 
1382.9897 tetra-acil – – C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) P 9.8 8.0 – – 1.1 8.9 0.9 n.a. 

7a 1279.8541 
1382.9897 tetra-acil P – C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) – 11.3 8.2 

            
1.2 

  
1.2 

 
 13.5 

  
20.6  11.5 n.a. 

7b 1279.8541 
1382.9897 

tetra-acil P C14:0(3-OH) C14:0(3-O-C12:0) – C14:0(3-OH) – 11.3 8.6 1.2 0.6 13.5 16.9 11.5 n.a. 

8 1307.8854 
1411.0210 tetra-acil – – C14:0(3-O-C14:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) P 11.9 9.6 2.3 5.00 – – – n.a. 

9 1279.8541 
1382.9897 

tetra-acil P C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-OH) – C14:0(3-OH) – 12.1 9.1  2.0 1.6 – – – n.a. 

10a 1307.8854 
1411.0210 

tetra-acil P C14:0(3-OH) C14:0(3-O-C14:0) – C14:0(3-OH) – 13.6 10.0  10.6 16.5  0.3 0.8  0.7 n.a. 

10b 
1307.8854 
1411.0210 tetra-acil P – C14:0(3-O-C14:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) – 13.6 10.3 10.6 12.0 0.3 0.7 0.7 n.a. 

11 1307.8854 
1411.0210 tetra-acil P C14:0(3-O-C14:0) C14:0(3-OH) – C14:0(3-OH) – 14.6 10.9 – –  0.4 1.8  0.4 n.a. 

12 1199.8878 
1303.0234 tetra-acil – – C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) – 14.6 11.7 – –  1.6 5.1  1.7 n.a. 
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# 
[M−H]− Lipid-A 

acilációs 
fok  

di-GlcN vázon lév ő szubsztituensek és pozícióik   BDS 
C18 

Kinetex 
C18 

P. morganii 
O34 

E. coli 
O111 

S. adelaide 
O35 

[M+H+Et3N
+ 

m/z C4' C3'          C2' C3 C2 C1  
tR [min]  tR [min]  

BDS 
rel.% 

Kinetex  
rel.%  

BDS 
rel.% 

Kinetex  
rel.% 

BDS 
rel.% 

Kinetex  
rel.% 

13 1227.9191 
1331.0547 tetra-acil – – C14:0(3-O-C14:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) – 17.4 13.8  6.7 2.7 – – – n.a. 

14 1586.0137 
1689.1493 

penta-acil P C14:0(3-OH) C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) P 17.4 12.9 – –  5.5 8.1  3.2 n.a. 

15 1506.0474 
1609.1830 penta-acil – C14:0(3-OH) C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) P 18.3 15.7 – – 1.2 6.3 0.9 n.a. 

16 1488.0368 
1591.1724 penta-acil – C14:1 C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) P 18.4 15.7 – – 3.4 13.7 – n.a. 

17a 
1102.7904

*
 

1205.9260
*
 

tetra-acil P C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-O-C14:0)    18.7 15.0  27.0 – – – – n.a. 

17b 
1102.7893

*
 

1205.9260
*
 

tetra-acil P C14:0(3-O-C14:0) C14:0(3-O-C12:0)    18.7 15.0 – – 5.6 –  6.0 n.a. 

18 
1614.0445 
1717.1801 penta-acil P C14:0(3-OH) C14:0(3-O-C14:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) P – 15.0 – 8.2 – – – n.a. 

19 
1506.0463 
1609.1830 penta-acil P C14:0(3-OH) C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) – 19.5 16.4  2.6 3.9  42.8 74.9  25.6 n.a. 

20a 
1488.0368 
1591.1724 penta-acil P C14:0(3-O-(C12:0) C14:1 C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) – 20.6 –  3.6 – – – – n.a. 

20b 
1488.0368 
1591.1724 penta-acil P C14:1 C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) –   20.6 17.3 3.6 –  3.2 8.3  2.1 n.a. 

21 1506.0474 
1609.1830 

penta-acil P C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) – 20.6 17.3  5.1 7.6 – – – n.a. 

22 1534.0787 
1637.2143 

penta-acil – C14:0(3-OH) C14:0(3-O-C14:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) P 21.0 18.0 1.2 3.6 – – – n.a. 

23 1534.0787 
1637.2143 

penta-acil P C14:0(3-OH) C14:0(3-O-C14:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) – 22.2 18.7  22.0 42.2  1.3 3.7 1.8 n.a. 

24 1516.0682 
1619.2038 

penta-acil P C14:1 C14:0(3-O-C14:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) – 23.2 19.7  48.1 – – – – n.a. 

25 1534.0787 
1637.2143 

penta-acil P C14:0(3-O-C14:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) – 23.4 19.6 – –  4.6 6.4  3.2 n.a. 

26a 1490.0369 
1593.1725 

penta-acil P C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-O-C14:0) – C14:0(3-OH) – 24.5 20.6  17.9 15.4 – – – n.a. 

26b 1490.0369 
1593.1725 

penta-acil P C14:0(3-O-C14:0) C14:0(3-O-C12:0) – C14:0(3-OH) – 24.5 20.6 – –  9.2 23.8  7.2 n.a. 
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# 
[M−H]− Lipid-A 

acilációs 
fok  

di-GlcN vázon lév ő szubsztituensek és pozícióik   BDS 
C18 

Kinetex 
C18 

P. morganii 
O34 

E. coli 
O111 

S. adelaide 
O35 

[M+H+Et3N]
+ 

m/z C4' C3'          C2' C3 C2 C1  
tR [min]  tR [min]  

BDS 
rel.% 

Kinetex  
rel.%  

BDS 
rel.% 

Kinetex  
rel.% 

BDS 
rel.% 

Kinetex  
rel.% 

27 1426.0811 
1529.2167 penta-acil – C14:0(3-OH) C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) – 24.7 21.7 – –  1.9 6.4  2.3 n.a. 

28 
1562.0980 
1665.2336 penta-acil P C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) C14:0(3-O-C16:0) – 26.3 22.4  0.7 1.9 0.5 1.2 – n.a. 

29 
1454.1124 
1557.2480 penta-acil – C14:0(3-OH) C14:0(3-O-C14:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) – 27.6 24.2  1.8 3.2 – – – n.a. 

30 
1436.1018 
1539.2374 penta-acil – C14:1 C14:0(3-O-C14:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) – 29.6 –  3.1 – – – – n.a. 

31 1688.2145 
1791.3501 

hexa-acil P C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) – 30.0 27.0  7.6 7.4  15.8 22.6  11.0 n.a. 

32 
1546.1151 
1649.2507 penta-acil P – C14:0(3-O-C14:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-O-C16:0) – 30.2 25.6 1.0 15.8 – – – n.a. 

33a 
1702.2295 
1805.3651 hexa-acil P C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-O-C14:0) C13:0(3-OH) C14:0(3-OH) – 31.2 28.1 

          
11.1 

  
5.6 – – – n.a. 

33b 
1702.2295 
1805.3651 hexa-acil P C14:0(3-O-C12:0) C13:0(3-O-C14:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) – 31.2 28.1 

          
11.1 

  
5.6 – – – n.a. 

34a 
1796.2121 
1899.3477 hexa-acil P C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-O-C14:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) P 31.4 25.3  2.9 15.8 – – – n.a. 

34b 
1796.2121 
1899.3477 hexa-acil P C14:0(3-O-C14:0) C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) P 31.4 25.3 – –  8.3 5.3  7.9 n.a. 

35a 
1716.2458 
1819.3814 hexa-acil P C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-O-C14:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) – 

32.3 29.1  100 100 – – – n.a. 
35c 

1716.2458 
1819.3814 hexa-acil – C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-O-C14:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) P 

35b 
1716.2458 
1819.3814 hexa-acil P C14:0(3-O-C14:0) C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) – 

32.3 29.1 – –  100 100  100 n.a. 
35d 

1716.2458 
1819.3814 hexa-acil – C14:0(3-O-C14:0) C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) P 

36 
1438.1175 
1541.2531 penta-acil – – C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-O-C16:0) – 32.4 28.9 – –  0.6 1.2  0.6 n.a. 

37a 
1730.2571 
1833.3927 hexa-acil P C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-O-C14:0) C15:0(3-OH) C14:0(3-OH) – 33.6 30.3  7.8 5.2 – – – n.a. 

37b 
1730.2571 
1833.3927 hexa-acil P C14:0(3-O-C12:0) C15:0(3-O-C14:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) – 33.6 30.3  7.8 5.2 – – – n.a. 
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# 
[M−H]− Lipid-A 

acilációs 
fok  

di-GlcN vázon lév ő szubsztituensek és pozícióik   BDS 
C18 

Kinetex 
C18 

P. morganii 
O34 

E. coli 
O111 

S. adelaide 
O35 

[M+H+Et3N]
+ 

m/z C4' C3'          C2' C3 C2 C1  
tR [min]  tR [min]  

BDS 
rel.% 

Kinetex  
rel.%  

BDS 
rel.% 

Kinetex  
rel.% 

BDS 
rel.% 

Kinetex  
rel.% 

38a 
1744.2771 
1847.4127 hexa-acil P C14:0(3-O-C14:0) C14:0(3-O-C14:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) – 34.8 31.3  3.0 4.7  2.9 3.2  6.6 n.a. 

38b 
1744.2771 
1847.4127 hexa-acil P C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-O-C16:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) – 34.8 31.3  3.0 4.7  2.9 3.2  6.6 n.a. 

39 1466.1488 
1569.2844 penta-acil – – C14:0(3-O-C14:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-O-C16:0) – 35.0 31.2  2.8 1.9 – – – n.a. 

40 1744.2771 
1847.4127 

hexa-acil P C14:0(3-OH) C14:0(3-O-C14:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-O-C14:0) – 35.4 32.0  1.3 2.0  9.3 12.4  6.3 n.a. 

41 1726.2665 
1829.4021 

hexa-acil P C14:1 C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-O-C16:0) – 36.2 33.0  1.9 0.3  0.7 0.8  0.4 n.a. 

42 
1744.2771 
1847.4127 hexa-acil P C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) C14:0(3-O-C16:0) – 36.8 33.1  2.0 3.4 – – – n.a. 

43 1772.3084 
1875.4440 

hexa-acil P C14:0(3-OH) C14:0(3-O-C14:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-O-C16:0) – 37.7 34.1  12.3 33.9 1.0 0.3  0.6 n.a. 

44a 
1636.2795 
1739.4151 hexa-acil – C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-O-C14:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) – 38.3 35.8  8.0 6.5 – – – n.a. 

44b 1636.2795 
1739.4151 hexa-acil – C14:0(3-O-C14:0) C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) – 38.3 35.8 – –  4.9 8.3  5.2 n.a. 

45 1772.3084 
1875.4440 hexa-acil P C14:0(3-O-C14:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) C14:0(3-O-C16:0) – 39.1 35.11 – –  1.2 0.4  1.0 n.a. 

46a 1728.2822 
1831.4178 hexa-acil P C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-O-C14:0) – C14:0(3-O-C16:0) – 39.7 35.7  8.3 6.57 – – – n.a. 

46b 1728.2822 
1831.4178 

hexa-acil P C14:0(3-O-C14:0) C14:0(3-O-C12:0) – C14:0(3-O-C16:0) – 39.7 35. 7 – –  1.6 0.8  1.8 n.a. 

47a 
1664.3108 
1767.4464 hexa-acil – C14:0(3-O-C14:0) C14:0(3-O-C14:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) – 40.5 37.6  0.4 0.1 – – – n.a. 

47b 
1664.3108 
1767.4464 hexa-acil – C14:0(3-OH) C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-O-C16:0) –   40.5 37.9    0.4 0.2 – – – n.a. 

48 
1664.3108 
1767.4464 hexa-acil – C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-OH) C14:0(3-O-C16:0) – 41.6 39.5  0.4 0.2 – – – n.a. 

49a 1954.4754 
2057.6110 hepta-acil – C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-O-C14:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-O-C16:0) P 43.6 41.2 2.12 6.2 – – – n.a. 

49b 1954.4754 
2057.6110 

hepta-acil – C14:0(3-O-C14:0) C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-O-C16:0) P 43.6 41.2 – – 0.7 1.7 1.0 n.a. 
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# 
[M−H]− Lipid-A 

acilációs 
fok  

di-GlcN vázon lév ő szubsztituensek és pozícióik   BDS 
C18 

Kinetex 
C18 

P. morganii 
O34 

E. coli 
O111 

S. adelaide 
O35 

[M+H+Et3N]
+ 

m/z C4' C3'          C2' C3 C2 C1  
tR [min]  tR [min]  

BDS 
rel.% 

Kinetex  
rel.%  

BDS 
rel.% 

Kinetex  
rel.% 

BDS 
rel.% 

Kinetex  
rel.% 

50a 1926.4442 
2029.5798 

hepta-acil P C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-O-C16:0) – 43.7 40.8  4.3 6.0 – – – n.a. 

50b 
1926.4442 
2029.5798 hepta-acil P C14:0(3-O-C14:0) C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-O-C14:0) – 43.7 40.8 – –  3.3 1.3  2.5 n.a. 

51a 
1940.4526 
2043.5882 hepta-acil P C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-O-C14:0) C13:0(3-OH) C14:0(3-O-C16:0) – 44.6 41.7  3.4 4.8 – – – n.a. 

51b 
1940.4526 
2043.5882 hepta-acil P C14:0(3-O-C12:0) C13:0(3-O-C14:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-O-C16:0) – 44.6 41.7  3.4 4.8 – – – n.a. 

52a 
1954.4754 
2057.6110 hepta-acil P C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-O-C14:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-O-C16:0) – 45.5 42.5  36.5 47.1 – – – n.a. 

52b 
1954.4754 
2057.6110 hepta-acil P C14:0(3-O-C14:0) C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-O-C16:0) – 45.5 42.5 – –  26.3 18.2  24.6 n.a. 

53a 
1968.4813 
2071.6169 hepta-acil P C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-O-C14:0) C15:0(3-OH) C14:0(3-O-C16:0) – 46.5 43.3  4.3 2.0 – – – n.a. 

53b 
1968.4813 
2071.6169 hepta-acil P C14:0(3-O-C12:0) C15:0(3-O-C14:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-O-C16:0) – 46.5 43.3  4.3 2.0 – – – n.a. 

54a 
1874.5091 
1977.6447 hepta-acil – C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-O-C14:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-O-C16:0) – 50.3 48.3  3.8 2.9 – – – n.a. 

54b 
1874.5091 
1977.6447 hepta-acil – C14:0(3-O-C14:0) C14:0(3-O-C12:0) C14:0(3-OH) C14:0(3-O-C16:0) – 50.3 48.3 – –  0.9 1.1  0.8 n.a. 

Az m/z értékek a deprotonált molekulák és a trietlammónium adduktionok monoizotópos tömegeinek felelnek meg. 

A százalékos területarány (rel%) számítás a legintenzívebb kromatográfiás csúcs területéhez való viszonyítás alapján történt.  

A  * -gal jelölt molekulák glükózamin monoszacharid vázzal rendelkeznek a glükózamin diszacharid váz helyett. 

E. coli: Escherichia coli, P. morganii: Proteus morganii, S. adelaide: Salmonella adelaide, GlcN: 2-amino-2-deoxi-glükopiranóz, C16:0: 

hexadekánsav, C15:0(3-OH): 3-hidroxi-pentadekánsav, C14:0(3-OH): 3-hidroxi-tetradekánsav, C14:0: tetradekánsav, C14:1: tetradecénsav, 

C13:0(3-OH): 3-hidroxi-tridekánsav, C12:0: dodekánsav, P: foszfátcsoport, –: nem kötődik szubsztituens csoport, n.a.: nincs adat 
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5.1.1 Heterogenitás 

A 6. és 7. ábrán látható kromatogramok jól mutatják, hogy mindhárom lipid-A 

izolátumra jelentős mértékű heterogenitás volt jellemző, valamint, hogy a komponensek 

relatív előfordulásának meghatározását az ionizáció módja (negatív vagy pozitív) jelentős 

mértékben nem befolyásolta. Az E. coli O111 és a S. adelaide O35 lipid-A extraktum 

esetében 41, míg a P. morganii O34-ből származó mintában 56 különbözű lipid-A 

komponenst azonosítottunk. Ezek között számos olyan komponens jelenlétét is igazoltuk, 

amelyeket korábban nem publikáltak Escherichia, Salmonella vagy Proteus törzsek esetében. 

A foszforiláltság tekintetében legnagyobb arányban C4’-pozícióban, kisebb arányban C1-

pozícióban monofoszforilált lipid-A komponenseket találtunk, továbbá néhány C4’- és C1-

pozíciókban biszfoszforilált komponenst, sőt (nem várt módon) foszfátcsoportot nem 

tartalmazó lipid-A molekulákat is felfedeztünk a mintákban. Az aciláltsági szintet nézve di-, 

tri-, tetra-, penta-, hexa- és hepta-acilált lipid-A molekulákat sikerült elválasztanunk, 

közöttük több esetben szerkezeti izomerek (izobárok) jelenlétét is igazoltuk mintákon belül 

és minták között egyaránt. Ezek az azonos m/z-vel jellemezhető (azonos elemi összetétellel 

rendelkező) komponensek abban különböztek egymástól, hogy eltérő hosszúságú és/vagy 

pozíciójú zsírsavláncokat tartalmaztak. Az E. coli és a S. adelaide izolátumokban detektált 

komponensek legnagyobb része C14:0 oldalláncot tartalmazott a C3’ helyzetű, és/vagy C12:0 

oldalláncot a C2’ helyzetű prímer zsírsavlánchoz kötődve, míg a P. morganii izolátumban 

ennek a fordítottja volt a domináns szekunder zsírsav megoszlás. Összességében véve, a 

lipid-A molekulák megoszlása szerkezetüket és relatív mennyiségüket tekintve szinte azonos 

volt az E. coli és S. adelaide mintákban, míg a P. morganii izolátumban detektált 

komponensek csupán harmad részének egyezett a szerkezete a másik két mintában 

tapasztaltakéval. Mindhárom izolátumban a legnagyobb területű kromatográfiás csúcsot az 

egyik hexa-acilált, monofoszforilált lipid-A komponens adta (35a illetve 35b jelű molekulák). 

Minthogy tiszta, egykomponensű lipid-A standard nem állt rendelkezésünkre, így ennek a 

csúcsnak a területéhez viszonyítva becsültük meg a többi lipid-A molekula relatív 

mennyiségét egy mintán belül. Ehhez élnünk kellett azzal a feltételezéssel, hogy a különböző 

aciláltságú és foszforiláltságú komponensek, az állófázist eltérő összetételű mozgófázisban 

elhagyva, azonos hatékonysággal ionizálódnak az ESI ionforrásban. A valóságban ez 

nyilvánvalóan nem teljesülhetett, ezért az 1. táblázatban bemutatott relatív csúcsterület 
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értékek csupán egy durva mennyiségi becslésnek felelnek meg, semmint kvantitatív 

analitikai eredménynek. Itt szeretném megjegyezni, hogy a két ionizációs mód alkalmazása 

között minimális különbséget figyeltünk meg a biszfoszforilált komponensek relatív 

csúcsterületeiben, valamint a C1-monofoszforilált tetra-acilált komponensek csúcsalakjában.  

Minthogy számos különböző aciláltságú (zsírsav szubsztituensek száma, pozíciója, 

típusa, telítettsége) és foszforiláltságú (bisz-, mono-, nem-foszforilált) komponenst láttunk a 

három mintában, a heterogenitás eredetét tekintve három lehetséges okot tudtunk 

megadni: i) a bioszintézis folyamata, ii) az ezzel szoros összefüggésben lévő tenyésztési 

körülmények hatása (tápközeg összetétele, hőmérséklet, pH, tenyésztési idő, stb.) és iii) az 

enyhén savas LPS hidrolízis során lejátszódó esetleges degradálódás. A lipid-A bioszintézis 

során például kötött- és kevésbé kötött szubsztrát-specificitású aciltranszferáz enzimek 

aktivitása révén hosszabb-rövidebb acilláncok kerülhetnek a különböző pozíciókban lévő 

hidroxilcsoportokhoz (adott aciltarnszferáz enzin nem csak egyfajta hosszúságú acillánc 

szállítását végezheti). Továbbá, a vizsgált mintákban gyakori 12, 14 és 16-os szénatomszámú 

láncok mellett a P. morganii mintában 13 és 15-ös szénatomszámú láncokat tartalmazó 

molekulákat (33a/b és 37a/b jelű komponensek) is detektáltunk, ami feltételezhetően az 

acilláncokat kisebb szénhidrogén alegységekből felépítő enzimek eltérő működésére utal. Az 

LPS preparátumok gyenge savas hidrolízise során előfordulhat, hogy egyes észterkötésű 

oldalláncok, illetve a C1 pozícióban lévő foszfátcsoport lehasadnak. A savkoncentrációnak a 

hidrolízisre, illetve a lipid-A degradációra gyakorolt hatását vizsgálták korábban E. coli-típusú 

lipid-A-val, különböző koncentrációjú ecetsav oldatokkal (1–10%, 100°C).104 A savas 

hidrolízisre legérzékenyebbnek a C2 szekunder pozícióban lévő C16:0 oldallánc bizonyult, 

ugyanakkor kis mértékben a C3’ szekunder, majd a C3’ és C3 primer észterkötésben lévő 

acilláncok hidrolízise is lejátszódott. A C2’ szekunder oldallánc hidrolízise csak erős savas (0.1 

N HCl, pH 1.5, 100°C) hidrolízis során játszódott le.105  Ugyanez bizonyult igaznak a C4’-

foszforilcsoport esetében is, amely csak erős savas, illetve bázikus körülmények között 

hidrolizált.104 Ez alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a mintákban észlelt nem-

foszforilált lipid-A formák nagy valószínűséggel a részlegesen lejátszódó bioszintézis 

eredményei, nem pedig műtermékek. A monoszacharid vázzal rendelkező lipid-A 

részegységek (1, 4, 5 és 17-es számú komponensek) jelenléte szintén magyarázható az 

említett, heterogenitásért felelős lehetséges okokkal. Ismert az is, hogy ezek tekinthetők az 
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LPS bioszintézis során, a lipid-A régió kialakulásának korai szakaszából megmaradó prekurzor 

molekuláknak.106 A di- és tri-acilált GlcN monofoszfát molekulák (jelölésük az irodalomban 

lipid-X és lipid-Y) kismértékű jelenlétét vad-típusú E. coli,107 illetve megnövekedett 

mennyiségben foszfatidilglicerol-hiányos E. coli mutáns sejtekben igazolták.108, 109 A korábbi 

feltételezést, miszerint a lipid-X vagy lipid-Y ionok a tömegspektrométer ionforrásában 

lejátszódó „in-source” fragmentáció során keletkeznének a di-GlcN vázzal rendelkező lipid-A 

ionokból,54 kísérleteink alapján kizártuk, mivel a kérdéses lipid-A részegységek retenciós 

ideje egyértelműen eltért a di-GlcN vázzal rendelkező lipid-A molekulák retenciós idejétől. 

 

5.1.2 Oszlophatékonyság és szelektivitás 

A heterogén lipid-A izolátumok komponenseinek RP-HPLC módszerrel történő 

elválasztása a komponensek eltérő hidrofobicitása alapján történik, amit elsősorban az 

acilláncok száma befolyásol, de jelentős hatást gyakorol rá a foszfátcsoportok száma (n=0, 1, 

2) is. Értelemszerűen, adott acilációs mintázattal rendelkező lipid-A esetében a 

foszfátcsoportot nem tartalmazó komponens rendelkezik a legnagyobb retencióval, azt 

követi a monofoszforilált analógja, legkisebb retencióval pedig a biszfoszforilált változata 

(ennek a sornak további tagjai lehetnek a C1-, vagy C4’-pozícióban pirofoszforilált 

komponensek, ezek jelenlétét azonban nem tudtunk egyértelműen igazolni a vizsgált 

mintákban). Tapasztalataink szerint a foszfátcsoportok eltérő száma a retenciós tényező 

mellett az elválasztott molekulazónák (kromatográfiás csúcsok) szimmetriáját is befolyásolja. 

A nem-foszforilált lipid-A komponensek csúcsszimmetriája van legközelebb az ideálishoz, 

kismértékű aszimmetriát (tailing) a monofoszforiláltaknál, illetve jelentős mértékű 

aszimmetriát a biszfoszforiláltak csúcsai esetében tapasztaltunk. Az alkalmazott két állófázis 

között jelentős különbség volt a biszfoszforilált komponensek aszimmetriáját tekintve. 

Összehasonlítottuk a két, részben eltérő tulajdonságú Hypersil BDS C18 és a Kinetex C18 

oszlopokon végzett gradiens elúció hatékonyságát a detektált monofoszforilált, 

biszfoszforilált és nem-foszforilált lipid-A komponensekre vonatkoztatva. Ennek céljából 

meghatároztuk az adott mérési körülmények közötti csúcskapacitásokat (PC), amelyeket az 

alábbi egyenlet szerint számoltunk (az eredményeket a 2. táblázat tartalmazza). 
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A tR (54) és tR (1), a legnagyobb retencióval rendelkező (54a/b jelű), és a legkevésbé 

visszatartott (1-es jelű) lipid-A komponensek retenciós idői ([min]), w  pedig a figyelembe 

vett csúcsok (monofoszforilált lipid-A: 52a/b; 35a/b; 26a/b; 23 és 19, biszfoszforilált lipid-A: 

34a/b és 14, nem-foszforilált lipid-A: 54a/b; 44a/b; 29; 27 és 12) szélességének átlaga 

([min]).  

2. táblázat: Oszlopteljesítmény adatok monofoszforilált, biszfoszforilált és nem-foszforilált 
lipid-A komponensek gradiens-elúciós elválasztása során. 

oszlop 
w   

mono-P [min] 

w  

bisz-P [min] 
w   

nem-P [min] 
tR (54) 

[min] 
tR (1) 

[min] 

PC 

mono-P 
PC 

bisz-P 
PC 

nem-P 

Hypersil 
BDS C18 

0.66 2.86 0.48 50.3 3.3 71 16 98 

Kinetex 
C18 

0.41 0.65 0.29 48.3 2.5 112 70 159 

 

Adott mozgófázis gradiens alkalmazásával, a mono- és a nem-foszforilált lipid-A 

komponensek esetében 1.6-szeres, a biszfoszforilált lipid-A molekulák esetében pedig 4.4-

szeres csúcskapacitás különbséget tapasztaltunk a két állófázis típus között. Az acilációs 

izomer molekulák (Pl.: 7a és 7b; 10a és 10b; 38a/b és 40), valamint a mono- és 

biszfoszforilált molekula analógok (Pl.: 14 és 19; 34a/b és 35a/b) elválasztását tekintve 

nagyobb szelektivitással jellemezhető a Kinetex C18 oszlop, a foszforilációs izomerek (Pl.: 6 

és 7a; 8 és 10b) elválasztásában viszont a Hypersil BDS C18 oszlop bizonyult szelektívebbnek.  

Az izobár lipid-A molekulák vázához kapcsolódó zsírsav oldalláncok pozíciójának 

kritikus hatása van a komponensek retenciójára, következésképp az elválasztás 

szelektivitására. Elválást tapasztaltunk azon lipid-A izobár molekulák esetében, amelyek a 

nem-redukáló GlcN egyetlen szekunder oldalláncának a C3’ vagy a C2’ primer zsírsavhoz való 

kötődésben különböznek (pl.: 7b és 9; 19 és 21; 23 és 25; 43 és 45; 47b és 48) (8. ábra). Ezzel 

szemben egyik állófázison sincs elválás azon izobár molekulák esetében, amelyekben i) a C3’ 

és a C2’ pozícióban lévő szekunder oldalláncok felcserélt helyzetűek (pl.: 35a/b; 44a/b; 

49a/b; 52a/b; 54a/b;), ii) a C2’ és a C3 pozícióban lévő primer acilláncok felcserélt helyzetűek 

(pl.: 33a/b; 37a/b; 51a/b; 53a/b).  
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8. ábra: C2’ vagy C3’ pozícióban elágazó oldallánccal szubsztituált lipid-A izobárok relatív 
retenciója. Kromatográfiás oszlop: Hypersil BDS C18 

 

A 8. ábrán bemutatott extrahált ionkromatogramok alapján, minden esetben a C3’ 

szekunder oldalláncot tartalmazó lipid-A molekulák retenciója (hidrofobicitása) bizonyult 

nagyobbnak az ugyanazt az oldalláncot C2’ szekunder pozícióban hordozó izobár párjainál. 

Ezt a kromatográfiás jelenséget legnagyobb valószínűséggel a molekulák adott oldószerben 

felvett háromdimenziós szerkezetével magyarázhatjuk. A lipid-A molekulák konformációját 

befolyásoló tényezők: az acilláncok száma és hossza, a két GlcN alegységen való 

elhelyezkedésük aszimmetriája, valamint a poláris funkciós csoportok (hidroxil- és 
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foszfátcsoportok) száma és megoszlása. Az amfoter tulajdonságú lipid-A molekulák poláris 

GlcN dimer vázának (a0) és az apoláris zsírsav régiójának (ah) hatáskeresztmetszet aránya 

révén henger, vagy eltérő mértékben kónikus alakúak lehetnek.110 A C3’ szekunder 

pozícióban lévő acillánc elágazás (a C2’ pozícióban lévőhöz képest) bizonyosan nagyobb ah/a0 

arányt, következésképpen kónikusabb alkatot biztosít a molekula számára, így a relatíve 

nagyobb apoláris keresztmetszete révén, nagyobb affinitása van a szintén apoláris jellegű 

állófázishoz. Ezzel szemben azok az izomerek, amelyek C3’ és C2’ pozíciójú acillánc 

elágazásaik felcserélt helyzetben vannak, valószínűleg azonos (érdemben nem különböző) 

ah/a0 aránnyal jellemezhetők, következésképpen azonos affinitással rendelkeznek a C18-as 

állófázishoz. Koelúciót tapasztaltunk továbbá olyan lipid-A izobárok esetében is, amelyek 

három, a C2, C2’ és C3’ szekunder pozíciókban elhelyezkedő, eltérő típusú, de azonos össz-

szénatomszámú oldalláncokat tartalmaztak (pl.: 50a és 50b). Ezen molekulák esetében is 

feltételezhetjük az azonos hidrofób/hidrofil régió arányát a kissé eltérő hosszúságú 

acilláncok ellenére is. Az azonos aciláltsági fokú, C3’ pozícióban β-hidroxilcsoportot, illetve 

ennek hiányában telítetlen kötést tartalmazó primer zsírsav szubsztituenssel rendelkező 

lipid-A molekulák esetében a telítetlen kötést tartalmazók rendelkeztek nagyobb retencióval. 

Meg kell jegyezni, hogy a telítetlen acilláncot C3’ pozícióban hordozó lipid-A molekulák 

konformációját a cisz-transz izoméria is befolyásolhatja. 
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5.2 CID fragmentáció vizsgálata negatív-ionizációs módban 

5.2.1. Monofoszforilált lipid-A ionok, [MP – H]─ 

5.2.1.1. C4’-monofoszforilált komponensek 

A deprotonált lipid-A prekurzorok fragmentációs tulajdonságainak tanulmányozását a 

mindhárom lipid-A izolátumban túlnyomó többségben jelenlévő C4’-monofoszforilált 

komponensekkel ([MP – H]–) kezdtük. A negatív-ionizációs módban történő, kisenergiájú CID 

fragmentáció egy már jól bevált technika a foszforilált lipid-A molekulák szerkezeti 

tulajdonságainak meghatározására. Korábbi tanulmányokban, QIT analizátoros készülékeken 

végzett többlépcsős fragmentációval (MSn) már vizsgálták az E. coli-típusú deprotonált, C4’-

monofoszforilált, hexa-acilált komponens (m/z 1716) CID fragmentációját és javaslatot tettek 

a különböző pozíciójú acilláncok eliminációs sorrendjére: C3’ szekunder > C3 primer > C3’ 

primer > C2’ szekunder zsírsav.70, 72 Ezen szabályszerűség alapján, elsőként az E. coli O111, a 

S. adelaide O35 és a P. morganii O34 lipid-A izolátumokban detektált, m/z 1716 tömegszámú 

lipid-A ionok (35a/b jelű komponensek) ESI-QqTOF MS/MS fragmentációs vizsgálatát és 

szerkezetmeghatározását hajtottuk végre. Kísérleteink igazolták a korábban meghatározott 

zsírsav eliminációs sorrendet, ugyanis az MS/MS tömegspektrumokon rendre megjelentek az 

említett acilláncok fokozatos lehasadásából eredő fő termékionok, a gyűrűhasadásból eredő 

diagnosztikus ionok mellett111 (ezeket az adatokat itt nem mutatom be). A kisebb penta-, 

tetra- és tri-aciláltsági fokú, C4’-monofoszforilált lipid-A ionok MS/MS tömegspektrumai 

alapján, azok konszekutív zsírsav eliminációs sorrendje szintén megfelelt a fenti 

szabályszerűségnek111. Dolgozatomban, példaként a deprotonált, C4’-monofoszforilált, 

hepta-acilált komponensek fragmentációs viselkedésének feltárását mutatom be, amely új 

eredményt szolgáltatott az eliminációs folyamatok sorrendiségének leírásában (így a pontos 

acilációs mintázat meghatározásában). A spekrumfejtéshez a S. adelaide O35 EIC 

kromatogramján megjelenő, ismert szerkezetű Salmonella-típusú C4’-monofoszforilált, 

hepta-acilált komponenst90 (m/z 1954) alkalmaztuk standardként. A 9. ábrán láthatók a 

három baktériumtörzsben legnagyobb mennyiségben jelenlévő C4’-monofoszforilált, hepta-

acilált lipid-A komponensek (52a/b) fragmentációs tömegspektrumai.  
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9. ábra: P. morganii O34 (a), E. coli O111 (b) és S. adelaide O35 (c) izolátumokban detektált 
C4’-monofoszforilált, hepta-acilált lipid-A főkomponensek (52a és 52b, m/z 1954, tR(BDS)= 
45.5 min) negatív-ion ESI-QqTOF MS/MS tömegspektrumai (ütközési energia: 80 eV), és a 

meghatározott szerkezeteik. 
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Az E. coli és a S. adelaide mintákban detektált [MP – H]– prekurzorionok azonos 

fragmentációs profillal rendelkeztek (9b és c. ábrák), a P. morganii minta MS/MS 

tömegspektruma viszont eltérő fajlagos tömegű termékionokat szolgáltatott (9a. ábra). 

Mindhárom MS/MS tömegspektrumon, különböző fajlagostömeg-tartományba tartozó 

termékion klaszterek voltak felismerhetők. Az azonos tömegtartományba tartozó 

ioncsoportok mintázata hasonló a három minta esetén, ami azonos fragmentációs 

folyamatok érvényesülésére utal. 

Az egyes ionklaszterek fő ionjait tanulmányozva különböző termékion sorozatok 

ismerhetők fel: az E.coli és a S. adelaide mintákban lévő prekurzorok MS/MS 

tömegspektrumán az m/z 1726, 1482, 1256/1274, 1000 és 799 ionokból álló, a P. morganii 

esetében pedig az m/z 1754, 1510, 1284/1302, 1028 és 799 ionokból álló sorozat. Ezek a 

termékionok a C4’-monofoszforilált GlcN diszacharid vázhoz észterkötéssel kapcsolódó 

acilláncok konszekutív eliminációja során keletkeznek. Az m/z 1726 és 1754 hexa-acilált 

termékionok a C3’ szekunder pozícióban lévő acillánc (E. coli és S. adelaide esetében C12:0 

(200 Da), P. morganii esetében C14:0 (228 Da)), mint a C4’-monofoszforilált lipid-A 

komponensek leglabilisabb észterkötésben lévő szubsztituensének β-eliminációjával (3’ε-

kötés hasadása) jönnek létre. Ennek következtében a C3’ primer pozícióban egyszeresen 

telítetlen acillánc marad vissza. Ezen hexa-acilált ionok – mint kvázi-prekurzorionok – az 

ütközési cellában való további ütközéseinek következtében tovább fragmentálódhatnak, 

ezáltal penta-acilált termékionokat eredményezve. Az m/z 1482 és 1510 penta-acilált 

termékionok a C3 primer pozícióban lévő β-hidroxilált acilcsoport (C14:0(3-OH) (244 Da)) 

távozásával (3α-kötés hasadása) keletkeznek. A következő ionklaszterben (m/z 1200-tól 

1310-ig) kettő, jellegzetes intenzitásaránnyal megjelenő, 18 Da távolságra lévő, a 

környezeténél nagyobb intenzitású, tetra-acilált termékion pár látható m/z 1256/1274 és 

1284/1302 fajlagos tömegekkel, amelyeket a C3’ primer pozícióban lévő, szén-szén kettős 

kötést tartalmazó alkillánc távozása eredményez. A 3’α-kötés hasadásával savként, a 3’β-

kötés hasadásával keténként távozott ez a szubsztituens. A C3’ primer zsírsav távozásával 

létrejött tetra-acilált termékionok C2 szekunder pozíciójában lévő zsírsavak (C16:0 (256 Da)) 

eliminációjával (2ε-kötés hasadásával) jönnek létre a sorozatok m/z 1000 és 1028 fajlagos 

tömegű, tri-acilált komponensei, amelyek mellett jellegzetes intenzitásaránnyal megjelennek 

a C3’ primer pozícióból ketén vesztéssel létrejött tetra-acilált ion tovább 
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fragmentálódásának termékei is (m/z 1018 és 1046). Végül, a legstabilabb észterkötésben 

lévő zsírsavak (E. coli és S. adelaide esetében C14:0 (228 Da), P. morganii esetében C12:0 

(200 Da)) eliminációja (2’ε-kötés hasadása) következtében jött létre az m/z 799 fajlagos 

tömegű, di-acilált termékion, amely mindhárom prekurzorion MS/MS tömegspektrumában 

jelentkezett. 

A bemutatott, legnagyobb arányban végbemenő konszekutív fragmentációs folyamat 

(elsődleges konszekutív zsírsav elimináció) mellett kompetitíven fellépő másodlagos 

konszekutív eliminációs folyamatok is végbemennek, amelyek az MS/MS 

tömegspektrumokon megjelenő további termékionok egy részét eredményezik, ezáltal 

növelve az adott ionklaszterek, illetve a tömegspektrum komplexitását. Példaként szolgálhat 

ennek bemutatására a második eliminációs lépés során, a 3α-kötés hasadásával, azaz egy 

C14:0(3-OH) zsírsav távozásával párhuzamosan – ugyanakkor lényegesen kisebb arányban – 

végbemenő 3’α- és 3’β-kötések hasadásával történő sav-ketén vesztés, amely az m/z 1500 és 

1518 ionokat eredményezi az E. coli és a S. adelaide mintákban, illetve az m/z 1528 és 1546 

ionokat a P. morganii mintában. 

Az említett ionsorozatokon kívül, mindhárom MS/MS tömegspektrumon jelentős 

intenzitású, 0,4A2 és 0,2A2 jelölésű, a GlcN I gyűrű kétféle hasadásából származó 

csúcssorozatok is megfigyelhetők. A 0,4A2 sorozatot reprezentáló m/z 917, 690/708 és 490 

ionok az E. coli és a S. adelaide prekurzorának, az m/z 945, 718/736 és 490 ionok pedig a P. 

morganii prekurzorának MS/MS tömegspektrumában jelentkező tri-, di-, és mono-acilált 

gyűrűhasadási termékionok. Keletkezésük a gyűrű hasadását követő 3’ε-, a 3’α- és 3’β-, 

valamint a 2’ε-kötések konszekutív hasadásával értelmezhető. Ennek megfelelően, a mono-

acilált, C2’ primer pozícióra nézve diagnosztikus 0,4A2 ionnal azonosítottuk a C2’ 

amidkötésben kötött zsírsavat, amely mind a három prekurzor esetében C14:0(3-OH) típusú 

acillánc volt. Az úgyszintén amidkötéssel kötött, a C2 primer pozícióban lévő zsírsav 

azonosítása pedig indirekt módon történt (az amidkötésű szubsztituensek eliminációjának, 

azaz a 2α- és 2’α-kötések hasadásának hiányában) amely eredményeként megállapítható 

volt, hogy mind a három prekurzor esetében C14:0(3-OH) zsírsav volt ebben a pozícióban. A 

tetra- és tri-acilált 0,2A2 típusú gyűrűhasadási termékionokat az E. coli és S. adelaide 

mintákban m/z 1203 és 977, a P. morganii mintában m/z 1231 és 1005 fajlagos tömegű 
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ionként detektáltuk. Keletkezésük a gyűrűhasadást követő 3’ε-, illetve 3’α-kötések 

felbomlásával értelmezhető.  

Eredményeink tehát rávilágítanak arra, hogy a deprotonált C4’-monofoszforilált, 

hexa-acilált lipid-A prekurzorokra leírt kötéshasadási preferencia nem változott meg hepta-

aciláltság esetén sem, csupán kiegészült a C2 szekunder pozícióban lévő acillánc eliminációja 

révén: 3’ε-kötés hasadása > 3α-kötés hasadása > 3’α/3’β-kötés kombinált hasadása (sav és 

ketén vesztés) > 2ε-kötés hasadása > 2’ε-kötés bomlása. A hepta-acilált komponensek CID 

fragmentációjának tanulmányozásával tehát meghatároztuk, hogy a C2 szekunder 

pozícióban lévő szubsztituens eliminációja lényegesen preferáltabb, mint a C2’ szekunder 

zsírsavé. 

 

5.2.1.2. C1-monofoszforilált komponensek 

A lipid-A molekulák tömegspektrometriás vizsgálatát érintő tanulmányok közül 

csupán néhány foglalkozik a monofoszforilált komponensek foszforilációs helyének (C1, vagy 

C4’) vizsgálatával.112 Erre vonatkozó megállapítást csupán indirekt módon, az A-típusú 

gyűrűhasadási termékek tandem tömegspektrumokon való hiánya (C1), vagy jelenléte (C4’) 

alapján tesznek. A deprotonált C1-monofoszforilált lipid-A prekurzorok acilációs mintázatára, 

azaz a molekulák szerkezetére is tesznek javaslatot, noha ezen prekurzorok CID 

fragmentációs folyamatainak megalapozott leírása ezidáig nem volt megtalálható az 

irodalomban. A fragmentációs szabályszerűségek ismeretének hiányában a szerkezetekre 

vonatkozó megállapítások jelentős bizonytalanságot hordozhatnak. Ezen okból kifolyólag 

vizsgálni kezdtük a C1-monofoszforilált lipid-A komponensek negatív-ionizációs módban 

történő CID fragmentációját. A 10. ábra bemutatja az m/z 1954 (49a komponens), az m/z 

1534 (22-es komponens) és az m/z 1308 (8-as komponens) deprotonált, C1-monofoszforilált 

lipid-A [MP – H]– prekurzorok MS/MS tömegspektrumait (egy kiválasztott ütközési energián) 

és feltételezett szerkezeteit. Megfelelő C1-monofoszforilált standard vegyületek hiányában 

kutatásunknak ezen a pontján is kénytelenek voltunk a vizsgált molekulák szerkezetére 

(acilációs mintázatára) vonatkozó feltételezésekkel élni. A termékioncsúcsok 

intenzitásarányait, valamint a gyűrűhasadási termékionok hiányát figyelembe véve 

megállapítható volt, hogy fragmentációs útvonalaik eltérnek a C4’-monofoszforilált 
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analógjaikétól, következésképpen szerkezetfejtésük a rendelkezésre álló, C4’-

monofoszforilált prekurzorokra leírt (általunk alátámasztott és kiterjesztett) 

spektrumértékelési stratégiával nem volt elvégezhető.  
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10. ábra: P. morganii O34 lipid-A izolátumban detektált, C1-monofoszforilált lipid-A ionok  
[M – H]– negatív-ion ESI-QqTOF MS/MS tömegspektrumai (ütközési energia: 70-90 eV) és 

feltételezett szerkezetei: a) m/z 1954 (49a) (tR(Kinetex)= 41.2 min),  
b) m/z 1534 (22) (tR(Kinetex)= 18.0 min), c) m/z 1308 (8) (tR(Kinetex)= 9.6 min). 
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A hepta-acilált (49a) prekurzor komplex fragmentációs mintázatát (10a. ábra) az 

észterkötésű zsírsavak intenzív kompetíciós eliminációival magyarázhatjuk. Az m/z 1754-es, 

az 1726-os és az 1698-as fajlagos tömegű ionok a 3’ε-, a 2’ε- és a 2ε-kötés, az m/z 1710 és 

1528 ionok pedig a 3α- és 3’α-kötés kompetitív hasadásával keletkezhettek (az m/z 1528-as 

ion keletkezése értelmezhető a 3’ε-kötés felbomlását követő 3’α-kötés hasadásával történő 

konszekutív folyamatként is). A szekunder zsírsavak vesztésével keletkező termékionok 

relatív intenzitásait összehasonlítva, a következő kötéshasadási preferenciát állapítottuk 

meg: 2’ε > 3’ε > 2ε. Emellett, a 2’ε-kötés, illetve a 3’ε-, a 3α-, a 2ε- és a 3’α-kötések 

kombinált hasadásával volt értelmezhető az m/z 1526-os, 1482-es, 1470-es és 1300-as 

termékionok létrejötte. Továbbá, 3α- és 3’ε-kötés kombinált hasadásával magyaráztuk az 

m/z 1510-es, míg a 3α- és 3’α-kötés kombinált hasadásával az 1284-es ion keletkezését. Az 

m/z 1282-es, 1056-os és 1028-as termékionok három észterkötésű zsírsav, három különböző 

kombinációjú, szimultán hasadásával voltak értelmezhetők. A 430-as és 332-es fajlagos 

tömegű ionokat foszforilált és nem-foszforilált Z-típusú ionként (redukáló GlcN alegységgel) 

értelmeztük, amelyekről már távozott a C3 primer és a C2 szekunder oldallánc is. 

A penta- (22-as számú) és tetra-acilált (8-as számú) prekurzorok MS/MS 

tömegspektrumai (10b és c. ábrák), a hepta-acilált (49a jelű) komponens CID fragmentációja 

során is tapasztalt észterkötés-hasadásokból és azok kombinációjából származó 

termékionokat tartalmaztak. A kisebb fokú aciláltságukból következően kevésbé komplex 

fragmentációs mintázatot mutattak. A 22-es jelű prekurzor esetében nem, a 8-as jelű 

prekurzor tömegspektrumán viszont detektáltunk Z-típusú gyűrűk közötti kötéshasadásból 

származó iont (m/z 350). 

Megállapíthatjuk tehát, hogy a C1-monofoszforilált lipid-A prekurzorok gázfázisú 

fragmentációs reakciója során, az észterkötések bomlása lényegesen kompetitívebb jellegű, 

mint a C4’-monofoszforiláltak esetében, ahol viszont a lépcsőzetes fragmentációs 

mechanizmus dominál. Az erős kompetíció ellenére szekunder acilláncaik bomlási 

preferenciáját a 2’ε > 3’ε > 2ε relációban adhatjuk meg (hepta-aciláltság esetén) amely eltér 

a C4’-monofoszforiláltaknál tapasztalttól. Fragmentációjuk másik lényeges különbsége, a már 

korábban említett, gyűrűhasadási mechanizmus hiánya C1-monofoszforilált prekurzorok 

esetében. Nem tapasztaltuk továbbá a sav/ketén vesztéssel keletkező diagnosztikus ionpár 

jelenlétét sem, csupán a 3’α-kötés hasadásával keletkező sav eliminációt. Mivel mintáinkban 



50 
 

a C1-monofoszforilált molekulák kis számban, kis koncentrációban voltak jelen, ezek közül is 

több esetben csupán részleges kromatográfiás elválást tapasztaltunk az izobár, C4’-

monofoszforilált analógjaikkal, ezért viszonylag gyenge minőségű MS/MS 

tömegspektrumokat kaptunk CID fragmentációjuk eredményeként. Ahhoz, hogy tisztább 

képet alkothassunk ütközés indukálta disszociációjuk mechanizmusáról, tisztább formában 

és nagyobb koncentrációban elérhető prekurzoraikra lenne szükségünk, hogy 

megvizsgálhassuk a fragmentációjuk során keletkező termékionjaik típusának és 

intenzitásának ütközési energiához való viszonyát. 

 

5.2.2. Nem-foszforilált lipid-A ionok, [M – H]─ 

A három lipid-A izolátumban összesen 13 különböző szerkezetű, eltérő aciláltsági 

fokú, foszfátcsoportot nem tartalmazó lipid-A komponenst azonosítottunk. Itt meg kell 

említeni, hogy a nem-foszforilált lipid-A komponensek jelenléte a három izolátumban két 

szemszögből is meglepetésként hatott. Egyrészt a vizsgált törzsek a patogén baktériumok 

közé tartoznak, erős TLR4-MD2 agonista aktivitás jellemzi őket (míg a nem-foszforilált lipid-A 

immunológiailag teljesen inaktív), másrészt negatív-ionizációs módban még egyetlen 

publikáció sem számolt be nem-foszforilált, deprotonált lipid-A ionok detektálásáról. 

Korábban, a nem-foszforilált lipid-A molekulák tömegspektrometriás analízise pozitív-

ionizációs módban, nátrium- ([M + Na]+), vagy kálium- ([M + K]+) addukt formában történt.37, 

113-118 Nem-foszforilált prekurzorok és termékionjaik negatív töltésű ionként való 

detektálásának meglepő volta abból ered, hogy – a foszforilált lipid-A molekulákétól eltérően 

– nem rendelkeznek karakterisztikus savas funkciós csoporttal, így a deprotonálódásuk helye 

nem egyértelműen meghatározható. Bár a negatív töltés nagy valószínűséggel nem egy fix 

pozícióban lokalizálódik, a nem-foszforilált lipid-A prekurzorok MS/MS tömegspektrumain 

(mint azt később látni fogjuk) megjelenő szabad karbonsav-amid anionokból feltételezhető, 

hogy a C2 pozícióban lévő amid nitrogén a lehetséges töltéshordozó. Bár az amid nitrogén 

deprotonálódása folyadékfázisban csak nagyon bázikus pH-tartományban képzelhető el, az 

ESI ionizáció során végbemenő oldószer molekulák elektrolízisével keletkező hidroxidionok 

koncentrációjának növekedése is a pH növekedését idézi elő.119 Elméletileg, a deprotonált 

amidionok létezését magyarázhatjuk a karbonsavamid és karbonsavimid tautomerizációjá-
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val.120 Ezen anionos mezomer szerkezetek stabilitását tovább fokozhatja a lipid-A molekulák 

esetében a redukáló GlcN-gyűrű felnyílásával létrejövő, szomszédos aldehidcsoport 

elektronszívó hatása, illetve a C2 amidkötésű acilláncon lévő szubsztituálatlan β-hidroxil-

csoport és az amidkötésben lévő karbonilcsoport között kialakuló H-híd kötés is.  

Az [M – H]─ ionok közül nyolc a P. morganii O34-ből (13, 29, 30, 39, 44a, 47a/b és 54a 

jelű komponensek), öt pedig az E. coli O111 és a S. adelaide O34-ből (12, 27, 36, 44b és 54b 

jelölésű molekulák) származó mintában volt kimutatható. Az 54a/b jelű izomer páros (m/z 

1875), valamint a 44a/b jelű izomerek (m/z 1636) esetében nem történt elválás egyik 

állófázis alkalmazása esetén sem, a 47a és 47b jelű izomerek (m/z 1664) viszont eltérő 

retencióval rendelkeztek a Kinetex oszlopon. Az első két izomerpáros azonos retenciója, 

illetve a harmadik izomerpáros Kinetex oszlopon való eltérő retenciója összhangban van a 

korábbi, az állófázisok szelektivitásával foglalkozó 5.1.2. fejezetben kifejtett 

szabályszerűségekkel. Ezekkel kissé ellentmondó jelenség a Hypersil BDS oszlopon való 

azonos retenciója a 47a és 47b komponensnek. 

Nem-foszforilált lipid-A ionok ([M – H]–) tandem tömegspektrometriás szerkezeti 

azonosítása – hasonlóan, mint a C4’-monofoszforilált komponensek esetében – a 

fragmentáció szabályszerűségeinek feltárásával kezdődhet. Ezen prekurzorok esetében is a 

töltés-irányította, lépcsőzetes disszociációs útvonalak érvényesülését feltételezhetjük. Itt is a 

köztes ion-molekula komplexek létrejöttével (belső protontranszfer révén) magyarázható az 

észterkötésű acilláncok konszekutív eliminációjának mechanizmusa. A kötéshasadások 

sorrendiségét meghatározó töltés nyilvánvalóan eltérő helyzetéből adódóan, a deprotonált, 

nem-foszforilált és C4’-monofoszforilált prekurzorok eltérő acillánc vesztési szekvenciát 

mutatnak. Standardok hiányában az E. coli mintában azonosított, 1636-os fajlagos tömegű, 

E. coli-típusú acilációs mintázattal rendelkező hexa-acilált komponenst (44b) vettük alapul. 

 

5.2.2.1. Hexa-acilált komponensek 

A 11. ábrán bemutatott MS/MS tömegspektrumok az E. coli és a P. morganii 

baktériumokból származó, nem-foszforilált hexa-acilált lipid-A komponensek rendkívül 

hasonló fragmentációs profilját mutatják. Mindkét lipid-A prekurzor esetében a zsírsavaknak 

a GlcN-dimer vázról való konszekutív és kompetitív eliminációja eredményezi az 1392-es, 



52 
 

1192-es, 1164-es és 964-es fajlagos tömegű termékionokat, ugyanakkor a 

tömegspektrumokat összehasonlítva eltérés tapasztalható az 1192-es és az 1164-es fajlagos 

tömegű ionok relatív intenzitásában. Ez egybevágott azzal az előfeltevésünkkel, miszerint a 

két mintában található, 1636-os fajlagos tömegű prekurzorionok azonos típusú acilláncokból 

felépülő, acilációs izomer párt képeznek, hasonlóan a C4’-monofoszforilált analógjaikhoz 

(35a/b). Ennek megfelelően, a konszekutív zsírsavvesztési folyamat első lépéseként a 3α-

kötés hasadásával történő C14:0(3-OH) (244 Da) elimináció szolgáltatja az 1392-es fajlagos 

tömegű, penta-acilált termékiont. A következő két tetra-acilált termékion (m/z 1192 és 

1164) a C12:0 (200 Da) és C14:0 (228 Da) szekunder zsírsavak kompetitív eliminációjának 

eredményei (a lipid-A-ban a hidroxilcsoportot nem tartalmazó alkilláncok szinte kizárólag 

szekunder pozíciókban találhatók). Relatív intenzitásuk különbsége alapján (illetve ismerve 

az E. coli-típusú lipid-A komponensek acilációs mintázatát) megállapítottuk, hogy a nagyobb 

intenzitású csúcs a 3’ε-kötés hasadásának eredményeként jelen meg, míg a kisebb 

intenzitású ion a 2’ε-kötés hasadásával keletkezett. A mindkét MS/MS tömegspektrumon 

megjelenő, 964-es fajlagos tömegű tri-acilált termékiont reprezentáló csúcs a két, kompetitív 

úton létrejött tetra-acilált termékion komplementer továbbfragmentálódása során 

keletkezett.  

A tömegspektrumokon, a konszekutív zsírsaveliminációs folyamatot bemutató 

ionsorozat mellett, annak sorrendiségét megerősítő, diagnosztikus 0,4A2-típusú 

gyűrűhasadási ionsorozat is megjelent. A P. morganii mintából izolált prekurzor 

tömegspektrumán az 1065-ös, 864-es, 636-os és 410-es fajlagos tömegű-, az E. coli O111 

mintában lévő prekurzor tömegspektrumán pedig az 1065-ös, 836-os, 636-os és 410-es 

fajlagos tömegű 0,4A2-típusú termékionok képviselik a tetra-, tri-, di- és mono-acilált nem-

redukáló GlcN-t. Az m/z 1065 tetra-acilált (intakt 0,4A2 fragmens) ionok 3’ε-kötésének 

hasadásával jönnek létre az m/z 864 (P. morganii) és 836 (E. coli) ionok, majd a konszekutív 

zsírsavelimináció következő lépéseként a 2’ε-kötés hasadásával az m/z 636-os ionok 

keletkeznek. Ennél az ionsorozatnál nem tapasztaltuk a 3’ε-kötés és a 2’ε-kötés kompetitív 

hasadását. A konszekutív zsírsavvesztési folyamat harmadik lépéseként a kis intenzitású m/z 

410/428 csúcspárost eredményező, 3’α- és 3’β-kötések kompetitív hasadásával történő 

sav/ketén-vesztés játszódik le, ami (csakúgy, mint a C4’-monofoszforilált, deprotonált lipid-A 

ionok CID fragmentációjánál) diagnosztikus a C3’ pozícióra nézve. A mono-acilált 0,4A2-típusú 
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termékion tömegszámából pedig indirekt úton azonosítani lehet a C2’ pozícióban lévő, 

amidkötésű primer zsírsavat (C14:1), amely eredetileg szubsztituált C14:0(3-OH) zsírsavként 

van jelen a vizsgált lipid-A molekulákban. 

 

11. ábra: P. morganii O34 (a) és  E. coli O111 (b) izolátumokban detektált nem-foszforilált, 

hexa-acilált lipid-A komponensek (44a és 44b, m/z 1636, tR(BDS)= 38.3 min) MS/MS 

tömegspektrumai (ütközési energia: 30 eV), valamint a meghatározott szerkezeteik. 

 

Mindkét tömegspektrumon egy kis intenzitású, 368-as fajlagos tömegű, gyűrűk közti 

kötéshasadásból származtatható termékion is megjelent, amely eredetét tekintve kétféle 

ionként értelmezhető: Z-típusú ionként a 3α-kötés hasadását követő primer zsírsav (C14:0(3-
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OH)) eliminációjával, vagy C-típusú ionként a 3’α- és 2’ε-kötés hasadását követő primer 

C14:0(3-OH) és szekunder C14:0 (P. morganii) vagy C12:0 (E. coli) zsírsavak távozásával. 

A két MS/MS tömegspektrumon egyaránt a legnagyobb intenzitású jelet a 326-os 

fajlagos tömegű ion szolgáltatja, amelynek szintén többféle interpretációja lehetséges: 0,4X0-

típusú gyűrűhasadási termékionként értelmezve (az m/z 1392, 1192, 1164 és 964 ionok 

bármelyikének redukáló GlcN gyűrűjének felbomlásával), vagy a Z- és/vagy C-típusú 

fragmensionokból (m/z 368) formálisan egy etenon molekula (C2H2O, 42 Da) távozásával is 

keletkezhetett (12. ábra). 

 

12. ábra: A 326-os fajlagos tömegű iont eredményező feltételezett fragmentációs útvonalak. 

A második legnagyobb intenzitású ion a tömegspektrumokon a 242-es fajlagos 

tömegű termékion, ami egy deprotonált β-hidroxi-mirisztinsavamidként értelmezhető. Ez a 

fragmension bizonyosan a C2 pozícióban, amidkötésben lévő C14:0(3-OH)-ból származik, 

nem pedig a C2’ pozícióban lévő, szintén amidkötésű C14:0[3-O(C12:0)] (E. coli), illetve 

C14:0[3-O(C14:0)]-ból (P. morganii). Utóbbi esetekben ugyanis 424-es (E. coli), valamint 452-
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es (P. morganii) fajlagos tömegű ionok (aciloxi-acil-amid típusú) jelenlétét feltételeznénk, 

illetve a β-hidroxilcsoport acil szubsztituensének (C12:0, E. coli; C14:0, P. morganii) 

távozásával m/z 224-nél is várhatnánk egy miriszténsavamid típusú iont. 

 

5.2.2.2. Hepta-acilált komponensek 

A hepta-acilált, nem-foszforilált izobár ionok (54a/b, m/z 1875) MS/MS 

tömegspektrumait a 13. ábra szemlélteti. A tömegspektrumok hasonlósága (és különbségei) 

alapján megállapítható volt, hogy itt is acilációs izomerekről van szó. A 13a. ábrán három, a 

13b. ábrán pedig négy ionklasztert figyeltünk meg, amelyek a zsírsavak konszekutív és 

kompetitív eliminációja során keletkező hexa-, penta-, tetra- és tri-acilált termékionjaiból 

állnak. Az első ionklaszterben (hexa-acilált termékionok) lévő m/z 1630 ion relatív intenzitása 

alapján a fő konszekutív zsírsavvesztési sor első eleme a 3α-kötés hasadásával lejátszódó 

C14:0(3-OH) primer zsírsav vesztése. A második ionklaszter (penta-acilált termékionok) 

ionjainak (m/z 1430, 1402 és 1374) relatív intenzitásait tekintve kijelenthető, hogy a 3’ε-, 2ε- 

és 2’ε-kötések hasadásával történő C3’, C2 és C2’ pozíciójú szekunder zsírsavak eliminációi 

intenzív kompetíciós folyamatok. A 3’ε- és 2’ε-kötések hasadásával keletkező ionok relatív 

intenzitásait összehasonlítva a hexa-acilált komponensekénél tapasztalt arányhoz hasonló 

arányt figyeltünk meg. A harmadik és negyedik ionklaszterek (tetra- és tri-acilált 

termékionok) ionjai (m/z 1202, 1146 illetve 946) a penta-acilált termékionok 

továbbfragmentálódásának, következésképpen ezek komplementer zsírsavvesztéseinek 

eredményei. 

A két hepta-acilált prekurzor MS/MS tömegspektrumán megjelenő 0,4A2-típusú 

gyűrűhasadási ionsorozat tagjai megegyeztek a hexa-acilált prekurzor (m/z 1636) analógok 

tömegspektrumán detektáltakkal (P. morganii O34 mintában m/z 1065, 864, 636 és 410, az 

E. coli O111 mintában pedig m/z 1065, 836 és 636). Következésképpen megállapítottuk, hogy 

a GlcN-diszacharid váz nem-redukáló GlcN egységének acilációs mintázata megegyezett a 

hepta- és hexa-acilált izomerpárok esetében. A C16:0 (256 Da) szubsztituens C2 szekunder 

pozícióban való elhelyezkedését a di-, és mono-acilált 0,4X0-típusú gyűrűhasadási 

termékionok (m/z 564 és 308), illetve a 480-as, valamint 224-es fajlagos tömeggel jelentkező 

karbonsavamid ionok jelenléte igazolja. 
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13. ábra: P. morganii O34 (a) és  E. coli O111 (b) izolátumokban detektált nem-foszforilált, 

hepta-acilált lipid-A komponensek (54a és 54b, m/z 1875, tR(BDS)= 50.3 min) MS/MS 

tömegspektrumai (ütközési energia: 25-30 eV), valamint a meghatározott szerkezeteik. 

5.2.2.3. Penta-acilált komponensek 

Összesen öt különböző penta-acilált, nem-foszforilált lipid-A komponenst 

detektáltunk a két mintában. A P. morganii lipid-A izolátumban kimutatott, 1454-es (29), 

valamint az E. coli lipid-A izolátumban detektált, 1426-os (27) fajlagos tömegű ionok 

nagyfokú hasonlóságot mutató MS/MS tömegspektrumai alapján (14. ábra) feltételeztük, 

hogy a két komponens eltérő tömegű szerkezeti izomer párt alkot. Azonos acilációs 

mintázattal rendelkeznek (4 × primer és 1 × C2’ pozíciójú szekunder acillánc), ugyanakkor 

eltérő szénatomszámú szekunder zsírsavat tartalmaznak.  
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14. ábra: P. morganii O34 (a) és E. coli O111 (b) izolátumokban detektált nem-foszforilált, 
penta-acilált lipid-A komponensek (29, m/z 1454 és 27, m/z 1426 , tR(BDS)= 27.6 min és 24.7 
min) MS/MS tömegspektrumai (ütközési energia: 20 eV), és a meghatározott szerkezeteik. 

 

A párhuzamosan végbemenő, szekvenciális acilláncvesztési folyamatok közül a domináns 

folyamatot az 1210-es (3α-kötés hasadása), a 982-es (2’ε-kötés hasadása) és a 798-as (3’δ-

kötés hasadása) fajlagos tömegű ionok képviselik az m/z 1454 prekurzor tömegspektrumán 

(14a. ábra), valamint az 1182-es (3α-kötés hasadása), a 982-es (2’ε-kötés hasadása) és a 798-

as (3’δ-kötés hasadása) fajlagos tömegű ionok az m/z 1426 prekurzor esetében (14b. ábra). 

A versengő zsírsavvesztési folyamatokat (azaz a 2’ε- és 3’δ-kötések hasadását) 

összehasonlítva, a 2’ε-kötés bizonyult némileg labilisabbnak az m/z 982-es ionok m/z 

1026/998 ionokéhoz viszonyított nagyobb intenzitása alapján, ugyanakkor ez a hierarchia 

megfordul az 0,4A2-típusú gyűrűhasadási ionsorozatban (P. morganii mintában m/z 883, 698 
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és 470, E. coli mintában m/z 855, 670 és 470). A C3’ primer pozícióban lévő acillánc távozása 

három különböző úton történt: a domináns eliminációs utat a 3’δ-kötés (C–C kötés) 

hasadásával egy dodecilaldehid molekula (C12H28O, 188 Da) távozása jelentette (m/z 470), 

amely mellett a 3’α- (C–O kötés) és 3’β- (O–C) kötések hasadásával történő sav és ketén 

semleges vesztése is lejátszódott, bár kisebb arányban (m/z 410 és 428). Az alsó (m/z 400 

alatti) fajlagostömeg-tartományban tapasztalt termékion mintázat – nevezetesen a C- 

és/vagy Z-típusú ion (m/z 368), az 0,4X0-típusú ion (m/z 326) és egy karbonsavamid (m/z 242) 

jelenléte – megegyezett a hexa-acilált komponensek MS/MS tömegspektrumain 

tapasztaltakéval. 

 
15. ábra: P. morganii O34 izolátumban detektált nem-foszforilált, penta-acilált lipid-A 
komponens (30, m/z 1436 , tR(BDS)= 29.6 min) [M – H]– negatív-ion ESI-QqTOF MS/MS 

tömegspektruma (ütközési energia: 10 eV), valamint a meghatározott szerkezete. 

 

A 15. ábrán a csak a P. morganii mintában azonosított, 1436-os fajlagos tömegű, 

penta-acilált nem-foszforilált lipid-A komponens (30) MS/MS tömegspektruma látható. 

Fajlagos tömege arra engedett következtetni, hogy a prekurzor egy szén-szén kettős kötést, 

azaz egy telítetlen acilláncot (C14:1, 226 Da) tartalmaz. A konszekutív zsírsavvesztési 

folyamatok során keletkezett két termékion közül az m/z 1192-es a 3α-kötés hasadásával 

történő, szubsztituálatlan C14:0(3-OH) primer zsírsav eliminációjával, az m/z 937-es pedig a 

három lehetséges szekunder pozíció (C3’, C2’ és C2) valamelyikéről való C14:0 zsírsav 

eliminációjával keletkezhetett. Azonban, a C2 szekunder zsírsav jelenlétét kizárta az egyetlen 
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mirisztinsavamid anion (m/z 242), illetve az egyetlen 0,4X0-típusú termékion (m/z 326) 

jelenléte. Annak eldöntésében, hogy a lehetséges C3’ és C2’ szekunder pozíciók közül 

melyikben található a primer C14:1 lánc és a szekunder C14:0 acil szubsztituens, az 0,4A2-

típusú ionsorozat (m/z 865, 636 és 410/428) adta meg a választ. A C14:1 eliminációja, mint 

sav (m/z 410, 226 Da) és mint ketén (m/z 428, 208 Da) a di-acilált 0,4A2-típusú ionról (m/z 

636) a telítetlen acillánc C3’ primer pozícióját tükrözi. Következésképpen, a szekunder C14:0 

szubsztituens tehát a C2’ pozícióban volt. A tömegspektrum m/z 900 alatti tartományában 

jelentkező ionok teljes egészében megegyeztek a hexa-acilált komponens (44a) MS/MS 

tömegspektrumán tapasztalt ionokkal (11a. ábra). 

További két penta-acilált lipid-A variáns (39-es, m/z 1466 és 36-os, m/z 1438) CID 

fragmentációjának útvonalait a 16. ábra mutatja be. Az MS/MS tömegspektrumok 

mintázatának összehasonlítása alapján megállapítható volt, hogy (a 14. ábrán bemutatott 

29-es és 27-es komponensekhez hasonlóan) eltérő tömegű acilációs izomer párokról van szó, 

amelyek három primer és két szekunder zsírsavból épülnek fel. Következésképpen az is 

megállapítható volt, hogy a GlcN monomerek valamelyik (acillánccal való szubsztitúcióra 

hajlamos) hidroxilcsoportja szubsztituálatlan. Az 1222-es (P. morganii) és 1192-es (E. coli) 

fajlagos tömegű, nagy intenzitású termékionok csakis a 3α-kötés hasadásával lejátszódó 

C14:0(3-OH) zsírsav vesztésével keletkezhettek. Ezek tovább fragmentálódásával kompetitív 

szekunderzsírsav-vesztési folyamatok játszódtak le, amely során a 2’ε- és 2ε-kötések 

hasadásával a P. morganii esetében C14:0 és C16:0 zsírsavak eliminálódtak (m/z 994 és 966 

ionokat eredményezve), az E. coli esetében pedig C12:0 és C16:0 zsírsavak hasadtak le (m/z 

994 és 937 ionokat eredményezve). A diagnosztikus 0,4A2-típusú ionok (m/z 656 és 428 a P. 

morganii mintában, valamint m/z 628 és 428 az E. coli mintában) a C2’ pozícióban, 

amidkötésben kötött C14:0[3-O(C14:0)] (P. morganii), illetve C14:0[3-O(C12:0)] (E. coli), az 

0,4X0-típusú ionok (m/z 565 és 308) és a karbonsavamid ionok (m/z 480 és 224) pedig a C2 

pozícióban lévő C14:0[3-O(C16:0)] aciloxi-acillánc jelenlétét igazolták. Ezeknél az lipid-A 

variánsoknál az eddigiekben bemutatott gyűrűhasadási termékionok mellett új, eddig nem 

tapasztalt 1,3X1-típusú ionok is megjelentek az MS/MS tömegspektrumokon m/z 494-nél (P. 

morganii), illetve m/z 466-nál (E. coli). Ennek a diagnosztikus iontípusnak a C3’ 

pozícióbanlévő szabad hidroxilcsoportra nézve van indikátor szerepe. Az eddigiektől szintén 
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eltérő módon, C- és/vagy Z-típusú termékionokat nem azonosítottunk a 

tömegspektrumokon. 

16. ábra: P. morganii O34 (a) és  E. coli O111 (b) izolátumokban detektált nem-foszforilált, 
penta-acilált lipid-A komponensek (39 és 36, m/z 1466 és m/z 1438 , tR(BDS)= 35.0 min és 32.4 
min) [M – H]– negatív-ion ESI-QqTOF MS/MS tömegspektrumai (ütközési energia: 10-15 eV), 

és a meghatározott szerkezeteik. 

 

5.2.3. Nem-foszforilált lipid-A komponensek CID fragmentációjának 

szabályszerűségei 

Deprotonált, nem-foszforilált lipid-A prekurzorok CID fragmentációjával kapott 

eredményeink alapján összefoglalóan elmondható, hogy i) a 3α-kötés hasadása révén, a C3 

primer zsírsav eliminációja a legpreferáltabb vesztési lépés, amit a 3’ε-, a 2ε-, majd a 2’ε- és 
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végül a 3’α-kötés hasadásával történő zsírsavvesztési lépés követ; ii) a 3’ε-, a 2ε-, és a 2’ε- 

kötés hasadása erősen kompetitív folyamat; iii) abban az esetben, ha a C3’ szekunder pozíció 

betöltetlen, azaz szabad β-hidroxilcsoportot tartalmaz a primer acillánc, a már bemutatott 

acilvesztési preferencia megmarad ugyan, viszont a 3’α-kötés hasadása mellett előnyben 

részesül a 3’δ-kötés hasadása.  

A kis m/z tartományban domináns A- és X-típusú gyűrűhasadási fragmensionok 

megjelenésével komplementer információ kapható a prekurzor acilációs mintázatáról. 

Nevezetesen, az 0,4A2- és 1,3X1-fragmensek a nem-redukáló GlcN alegység primer és 

szekunder acilláncainak elhelyezkedésére, a 0,4X0-típusú ionok pedig redukáló GlcN alegység 

acillánc eloszlására nézve szolgáltatnak diagnosztikus információt. Az 1,3X1-típusú 

fragmensionok csak azoknál a prekurzoroknál keletkeznek, amelyek C3’ pozícióban szabad 

hidroxilcsoportot tartalmaznak. Meg kell jegyezni, hogy a deprotonált, nem-foszforilált lipid-

A ionok CID fragmentációjakor (a foszforilált lipid-A ionok esetében egyébként gyakran 

előforduló) 0,2A2-típusú gyűrűhasadási termékionok keletkezése teljes mértékben hiányzik. 

Ennek egy lehetséges magyarázata, hogy a nem-foszforilált prekurzorok 3α-kötés korai (első) 

hasadásával létrejövő kettős kötés a GlcN gyűrűben meggátolja az 0,2A2-típusú gyűrűhasadás 

(retro-aldol reakció)121 végbemenetelét (ugyanezt a jelenséget már korábban igazolták C4’-

foszforilált prekurzorok esetében is).72 Az 0,4A2-típusú ionok észterkötésben lévő 

acilláncainak szekvenciális eliminációs sorrendje teljes mértékben megegyezik a [MP – H]– 

prekurzorok esetében tapasztaltakkal: C3’ szekunder > C2’ szekunder > C3’ primer acillánc 

(ez utóbbinál sav és ketén formában is távozik a molekula, valószínűleg a negatív töltés 

lokalizációjának irányító hatása révén). Abban az esetben, amikor szubsztituálatlan C3’ 

primer β-hidroxi-zsírsavlánc található a prekurzoron, az 0,4A2-ionoknál megváltozik a 

szekvenciális acilláncvesztési preferencia az [M – H]– prekurzornál tapasztaltakhoz képest, 

azaz a 2’ε > 3’δ reláció megfordul, és a 3’δ-kötés válik labilisabbá. Ez a jelenség valószínűleg 

az eltérő töltéspozícióval magyarázható.  

Amidkötésű, C2 pozíciójú zsírsav vesztése nem játszódik le a nem-foszforilált lipid-A 

prekurzorok CID fragmentációja során sem, viszont a nagy intenzitásaránnyal megjelenő 

karbonsavamid anionok révén direkt információ kapható a C2 pozícióban található primer és 

szekunder acilláncról. Nyilvánvalóan ugyanez igaz a 0,4A2 ionokra nézve komplementer 

információt hordozó 0,4X0-típusú ionokra is, hiszen az azokról való C4H4O2 (84 Da) semleges 
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vesztéssel a karbonsavamid anionok keletkeznek. Rájuk nézve a következő 

szabályszerűségek érvényesek: i) az MS/MS tömegspektrumon megjelenő 0,4X0-típusú ionok 

száma a C2 pozícióban lévő zsírsavak számát mutatja, ii) kettő 0,4X0-típusú ion 

(következésképpen kettő karbonsavamid anion) jelenléte esetén, tömegkülönbségük a 

szekunder zsírsav tömegével megegyezik.  

 

5.3 CID fragmentáció vizsgálata pozitív-ionizációs módban  

A bemutatott HPLC-ESI-MS/MS módszer nem csupán negatív-ionizációs módban 

történő analízisét teszi lehetővé a foszforilált és a nem-foszforilált lipid-A komponenseknek, 

hanem lehetőséget ad ugyanezen komponensek pozitív-ionizációs módban történő 

vizsgálatára is, a módszer megváltoztatásának igénye (pl. származékképzés, eluensadalékok 

hozzáadása) nélkül. Ebből következően akár egy adott LC-MS/MS mérés során elvégezhető a 

lipid-A molekulák negatív- és pozitív-ionizációs módban való párhuzamos ionizációja és 

detektálása (amennyiben a készülék polaritásváltó üzemmód alkalmazását lehetővé teszi). 

Kísérleteinkben a trietilamin eluensadditívként való alkalmazása nemhogy nem csökkentette 

a komponensek pozitív-ionizációs módban történő ionizációjának hatásfokát122, hanem új 

utakat tárt fel a lipid-A molekulák szerkezetének tandem tömegspektrometriás 

vizsgálatában.  

Intenzív, pozitív töltésű trietilammónium (Et3NH+) adduktionok keletkezését 

tapasztaltuk mind a foszforilált, mind pedig a nem-foszforilált lipid-A molekulák esetében. 

Emellett más típusú adduktionok is képződtek, mint pl.: [M + Na]+, [M + 2Na – H]+, 

[M + H + Et2N]+, [M + H + Met-Et2N]+), eltérő aránnyal a mono- és nem-foszforilált 

komponensek esetében (17. ábra). A legnagyobb intenzitású jelet mégis az [M + H + Et3N]+ 

jellegű ionok adták mind a két fajta foszforilációs állapotú komponenseknél, sőt, a 

biszfoszforilált lipid-A-ra nézve is. A metil-dietilamin és a dietilamin valójában a trietilamin 

molekulák degradációs termékeiként kerültek a rendszerbe. Protonált lipid-A ionokat 

([M + H]+) érdekes módon egyáltalán nem találtunk a mintákban sem a trietilamin 

eluensadditívként való alkalmazásával, sem pedig annak alkalmazása nélkül. Ez összhangban 

van a lipid-A molekulák kémiai tulajdonságával, vagyis hogy bázikus vagy semleges pH-jú 

közegben alapvetően anionos (deprotonált) formában léteznek. 
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17. ábra: E. coli O111 minta (a) monofoszforilált, hexa-acilált lipid-A főkomponensének  
(35b, tR(Kinetex)= 29.1 min ) és (b) nem-foszforilált, hexa-acilált lipid-A komponensének  

(44b, tR(Kinetex)= 35.8 min) pozitív-ionizációs módban felvett ESI tömegspektrumai. 

 

5.3.1. Lipid-A – trietilammónium adduktionok, [M + H + Et3N]+ 

5.3.1.1. C4’-monofoszforilált komponensek 

Lipid-A molekulák Et3NH+ ionnal képezett adduktionjainak kisenergiájú CID 

fragmentációjának tanulmányozása céljából pozitív-ionizációs módban történő ESI-MS/MS 

kísérleteket végeztünk. A 18. ábrán négy C4’-monofoszforilált lipid-A komponens Et3NH+-

adduktjának MS/MS tömegspektruma látható, amelyek azonos aciláltságú nem-redukáló- és 

eltérő aciláltságú redukáló-GlcN alegységgel rendelkeznek. Mind a négy prekurzor esetében, 

a nem-redukáló GlcN C3’ pozíciójában észterkötésű C14:0[3-O-(C12:0)], C2’ pozíciójában 

amidkötésű C14:0[3-O-(C14:0)] szubsztituensek találhatók, valamint a redukáló GlcN váz C2 

pozíciójában azonos amidkötésű zsírsavat (C14:0(3-OH)) tartalmaznak. A szerkezeti 

különbség köztük a C3 primer C14:0(3-OH) és/vagy a C2 szekunder C16:0 zsírsav jelenléte, 

avagy hiánya. Ezen két szubsztituens közül az 52a komponensben (m/z 2058) mindkettő 

megtalálható, a 35a molekulában (m/z 1819) csak a C3 primer acillánc, a 46a jelű lipid-A-ban 

(m/z 1831) csak a C2 szekunder zsírsav, míg a 26a komponensben (m/z 1593) egyik sem.  
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18. ábra: Azonos aciláltsági mintázatú GlcN II alegységgel rendelkező,  
C4’-monofoszforilált lipid-A trietilammónium adduktionok [M + H + Et3N]+  

ESI-QqTOF MS/MS tömegspektrumai (ütközési energia: 45-50 eV), és szerkezetei:  
a) m/z 2058 (52a) (tR(Kinetex)= 42.5 min), b) m/z 1819 (35a) (tR(Kinetex)= 29.2 min),  

c) m/z 1831 (46a) (tR(Kinetex)= 35.7 min) és d) m/z 1593 (26a) (tR(Kinetex)= 20.6 min). 
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Mindegyik MS/MS tömegspektrumon egy nagyon intenzív csúcs jelent meg m/z 102-

nél, ami nem más, mint a prekurzorról lehasadt trietilamin protonált formája ([Et3N + H]+), és 

amelyhez képest a többi ioncsúcs intenzitása legalább egy nagyságrenddel kisebb volt 

(ezeket a tömegspektrum kinagyított részlete mutatja). Az [M + H + Et3N]+ prekurzorionok 

kisenergiájú CID fragmentációjának első lépése tehát a trietilamin távozása, ami az 

[Et3N + H]+ és az [M + H]+ termékionok kompetitív keletkezését eredményezi. Ezen 

termékionok aránya azonban két tényező függvénye: i) az Et3N és a lipid-A molekula (M) 

gázfázisú bázicitásának különbsége, valamint ii) a protonált ionok CID körülmények közötti 

stabilitása. A trietilamin nyilvánvalóan nagyobb gázfázisú bázicitása, illetve a protonált lipid-

A ion nagyobb labilitása következtében tapasztalható, hogy az [Et3N + H]+ ion (m/z 102) 

dominál az MS/MS tömegspektrumokon, míg az [M + H]+ ion alig vagy egyáltalán nem 

detektálható (kis ütközési energiák alkalmazásakor sem ad intenzív ioncsúcsot). Meg kell 

említeni, hogy a nagyon intenzív trietilammónium ion jel különbözőképpen befolyásolja a 

módszer kimutatási határát a különböző foszforiláltsági fokú lipid-A komponensek esetében 

(ezt a későbbi ábrák fogják szemléltetni). A legalacsonyabb kimutatási határ a biszfoszforilált 

prekurzorok esetében tapasztalható (ahol a két iontípus intenzitásértéke azonos 

nagyságrendű), ezt követik a monofoszforilált komponensek, míg a nem-foszforilált lipid-A 

prekurzorok esetében látszik a kimutatási határ a legnagyobbnak (a nem-foszforilált lipid-A 

termékionok intenzitása legalább két nagyságrenddel kisebb a trietilammónium ion 

intenzitásához képest).  

A 18. ábrán egyik MS/MS tömegspektrumban sem mutatkozik az [M + H]+ kvázi-

prekurzor ion csúcsa, nagy valószínűséggel azért, mert az alkalmazott ütközési energia 

mellett ez a termékion típus már továbbfragmentálódik. Ennek eredményeképp az m/z 1200 

feletti fajlagostömeg-tartományban vízmolekulák és zsírsavak konszekutív eliminációjából 

eredő termékionok jelennek meg. Az első vízvesztés az 1α-kötés hasadásával a C1 pozícióból 

történik, amely az [M – H2O + H]+ ionokat eredményezi m/z 1938, 1700, 1712 és 1474 

fajlagos tömegnél (rendre a 18a, b, c és d. ábrákon). Ezt a második vízvesztési lépés követi 

[M – 2H2O + H]+ ionokat eredményezve m/z 1682 és 1456-nál (18b és d. ábrák) azon 

prekurzorok esetében, amelyek szubsztituálatlan C2 primer acilláncot tartalmaztak (35a és 

26a). Amennyiben a C2 szekunder pozícióban egy C16:0 zsírsav kapcsolódik (52a és 46a 

szerkezetek), akkor víz helyett egy C16:0 molekula (256 Da) vesztése játszódik le második 
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eliminációs lépésként, [M – C16:0 + H]+ ionokat eredményezve m/z 1682 és 1456-nál (18a és 

c. ábrák). Mind a négy prekurzorion esetében tapasztaltunk egy 1213-as fajlagos tömegű 

termékiont, amely a második (víz vagy C16:0) vesztési lépéssel kompetitíven, a 3α- és a 2α-

kötésű szubsztituensek együttes eliminációjával jön létre (függetlenül a C3 pozíció 

szubsztituáltságától). Az m/z 1200 érték feletti tartományban sem a nem-redukáló GlcN 

alegység oldalláncainak eliminációjából származó termékionokat, sem pedig a C4’-

foszfátcsoport (mint HPO3 (80 Da), vagy H3PO4 (98 Da)) eliminációját nem tapasztaltuk. 

Mindazonáltal, a 18b. ábrán egy defoszforilált [M – H3PO4 + H]+ fragmensiont detektáltunk 

m/z 1620-nál, amely bizonyosan a C4’-monofoszforilált prekurzorral (35a) együtt eluálódó 

C1-monofoszforilált izomer fragmentációjából származik (35c).  

Mind a négy MS/MS tömegspektrumot jellegzetes B-típusú, a nem-redukáló GlcN 

rész fragmentációs folyamatait bemutató ionsorozat (m/z 1087, 859, 562 és 334) jellemezte 

(a prekurzorokban a nem-redukáló GlcN alegységek acilációs mintázatai megegyeztek). Az 

1087-es fajlagos tömegű fragmens az intakt, C4’-foszforilált tetra-acilált [B + H]+ iont 

reprezentálja, amely az 1’α-kötés hasadásával keletkezett. A 859-es fajlagos tömegű ion a 

C2’ pozícióban lévő szekunder zsírsav (C14:0, 228 Da) eliminációjával (2’ε-kötés hasadása), az 

m/z 562-es ion pedig a C3’ pozíciójú aciloxi-acilcsoport (C14:0[3-O-(C12:0)], 426 Da) (3’α-

kötés hasadása) és a C4’ pozíciójú foszfátcsoport (H3PO4, 98 Da) (4’α-kötés hasadása) 

együttes távozásával jött létre. Az m/z 334 ion a 2’ε-, a 3’α- és a 4’α-kötés kombinált 

hasadásával értelmezhető. A C3’ pozíciójú szekunder acillánc külön eliminációját (3’ε-kötés 

hasadása) egyik tömegspektrumon sem tapasztaltuk. Meg kell jegyezni továbbá, hogy a 18b. 

ábrán látható m/z 1007 és 779 olyan B-típusú, foszfátcsoportot nem tartalmazó ionok, 

melyek az együtt eluálódó C1-monofoszforilált prekurzor izomer (35c) komponens nem-

redukáló GlcN régiójának fragmentációjából erednek. 

A B-típusú ionok mellett, szintén az 1’α-kötés hasadásából eredő, komplementer (a 

redukáló GlcN alegységet megjelenítő) Y-típusú ionokat is azonosítottunk, bár ezek relatív 

intenzitása kisebb volt a B-típusú fragmensekéhez képest. A teljes [Y + H]+ ion nem jelent 

meg, azonban a C1 pozícióban vízvesztést követően [Y – H2O + H]+ ionok láthatóak m/z 853, 

614, 627 és 388-nál (külön a négy prekurzor MS/MS tömegspektrumán). Az 52a és 46a 

prekurzorok (amelyek a C2 szekunder pozícióban C16:0 acilláncot tartalmaztak) esetében 

[Y – H2O – C16:0 + H]+ ionokat is tapasztaltunk (m/z 596 és m/z 370). 
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További kísérleteinkben megvizsgáltuk azon [M + H + Et3N]+ lipid-A adduktok CID 

fragmentációjának mintázatát is, amelyeknek a redukáló GlcN vázat tekintve azonos (C3 és 

C2 pozíciókban egyaránt C14:0(3-OH)), a nem-redukáló GlcN vázat tekintve pedig eltérő 

aciláltsági mintázattal rendelkeztek (19. ábra). A négy prekurzor közül a legnagyobb fajlagos 

tömegű lipid-A (35b, m/z 1819) C3’ észterkötésű és C2’ amidkötésű primer zsírsavjához is 

kötődött szekunder zsírsav, az m/z 1637 (25) és m/z 1609 (19) prekurzorok közül az előbbinél 

a C2’ szekunder, az utóbbinál a C3’ szekunder acil szubsztituens hiányzott, az m/z 1383 (7a) 

prekurzor pedig szubsztituálatlan C3’ pozíciójú hidroxilcsoporttal és egy szekunder zsírsavval 

szubsztituált C2’ acilláncal rendelkezett. Az MS/MS tömegspektrumokon az m/z 1200 fölötti 

fajlagostömeg-tartományban található termékionok az előzőekben bemutatott 

sorrendiséggel, a redukáló GlcN alegység disszociációjából eredő ionok voltak, azaz i) 1α-

kötés hasadásával történő vízvesztéssel, ii) ezt követően a 2ε-kötés hasadásával keletkező 

vízvesztéssel, illetve iii) 3α- és 2α-kötés kombinált eliminációjával történő zsírsav és savamid 

együttes eliminációval keletkeztek. Ugyanebben a tömegtartományban, kis intenzitással a 

protonált lipid-A [M + H]+ ion is megjelent, rendre m/z 1718, 1536, 1508 és 1282-nél a négy 

tömegspektrumon. A 19a. ábrán bemutatott MS/MS tömegspektrumon egy defoszforilált 

[M – H3PO4 + H]+ fragmensiont is detektáltunk m/z 1620-nál, amely bizonyosan a C4’-

monofoszforilált prekurzorral (35b) együtt eluálódó C1-monofoszforilált izomer (35d) 

fragmentációjából származott. 

Az egyes prekurzorok intakt B-típusú [B + H]+ ionjai ezúttal különböző fajlagos 

tömegeknél (rendre m/z 1087, 905, 877 és 650-nél) jelentek meg a tömegspektrumokon. 

Ezek továbbfragmentálódásával, a 2’ε-kötés hasadásával keletkeztek az m/z 887, 676 és 450 

ionok (külön a 19a, c és d. ábrán látható tömegspektrumokon). A 3’ε-kötés hasadásával járó 

szekunder zsírsav eliminációt ezúttal sem tapasztaltuk a 35b és 25-ös komponensek 

esetében. Az m/z 534 (19a és c. ábrák) és 352 (19b. ábra), valamint az m/z 334 (19a, c és d. 

ábrák) fajlagos tömegű ionok a 3’α- és 4’α-kötések szimultán hasadásával keletkeztek a 

[B + H]+, valamint a C2’ szekunder zsírsavat elvesztett B-típusú ionokból. Meg kell jegyezni, 

hogy a 19a. ábrán látható m/z 1007 és 807 ionok a 35b jelű komponenssel együtt eluálódó 

izomer (C1-foszforilált) prekurzortól (35d) származtak. Az m/z 614-es fajlagos tömegű 

termékion a redukáló GlcN részt tartalmazó [Y – H2O + H]+. 
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19. ábra: Azonos aciláltsági mintázatú GlcN I alegységgel rendelkező,  

C4’-monofoszforilált lipid-A trietilammónium adduktionok [M + H + Et3N]+  
ESI-QqTOF MS/MS tömegspektrumai (ütközési energia: 45-50 eV), és szerkezetei:  

a) m/z 1819 (35b) (tR(Kinetex)= 29.2 min), b) m/z 1637 (25) (tR(Kinetex)= 19.6 min),  
c) m/z 1609 (19) (tR(Kinetex)= 16.4 min) és d) m/z 1383 (7a) (tR(Kinetex)= 8.2 min). 
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5.3.1.2. C1-monofoszforilált komponensek 

Az általunk alkalmazott állófázisokon, a C1-monofoszforilált lipid-A komponenseknek 

általában véve kisebb volt a retenciója, mint a C4’-monofoszforilált analógjuknak, ellenben a 

teljesen elvált (R > 1.5) hepta-acilált foszforilációs izomer párokat leszámítva, csupán 

részleges elválást tapasztaltunk a többi (hexa, penta, tetra) acilációs fokú lipid-A 

komponensek esetében. Relatív koncentrációjuk is lényegesen kisebb volt, mint az együtt 

eluálódó C4’-monofoszforilált izobár párjuké, következésképpen tiszta, C4’-monofoszforilált 

prekurzorból származó termékiontól mentes MS/MS tömegspektrumokat nem kaptunk 

minden C1-monofoszforilált komponensre (például a 18b és 19a. ábrákon szereplő 35c és 

35d hexa-acilált lipid-A komponensekre). A hepta-acilált, m/z 2058-as (49a és 49b), a penta-

acilált, m/z 1637-es (22) és m/z 1609-es (15), valamint a tetra-acilált, m/z 1411-es (8) és m/z 

1383-as (6) fajlagos tömegű, C1-monofoszforilált izomerek CID fragmentációja, kellőképpen 

hatékony elválasztást követően, megfelelő MS/MS tömegspektrumokat szolgáltatott ahhoz, 

hogy pozitív-ionizációs módban tanulmányozhassuk fragmentációs folyamataikat.  

A 20. ábra a 49a, a 22-es és a 8-as komponensek fragmentációs spektrumainak 

értelmezését ismerteti. A C1-monofoszforilált [M + H + Et3N]+ prekurzorok gázfázisú 

disszociációs reakciója során, – a C4’-monofoszforilált prekurzorokhoz hasonlóan – két 

domináns hasadási termék keletkezett. Az egyik a glikozidos foszfátcsoport eliminációjával 

(1α-kötés hasadása) képződő [M – H3PO4 + H]+ ion (rendre m/z 1858, 1438 és 1212-nál a 

három komponens esetében), amely diagnosztikus a C1 pozícióban lévő foszforilcsoportra 

nézve, a másik pedig az 1’α glikozidos-kötés hasadásával keletkező, nem-foszforilált [B + H]+ 

termékion (rendre m/z 1007, 825 és 598 a 20a, b és c. ábrákon), amely a C4’ pozíció 

szubsztituálatlan voltára enged következtetni.  

A hepta-acilált (49a) komponens MS/MS tömegspektrumán (20a. ábra) további, 

kisebb intenzitású jelek figyelhetők meg. Az 1957-es fajlagos tömegű ion az Et3N molekula 

semleges vesztése útján keletkező protonált lipid-A ([M + H]+). Az 1α-kötés hasadását követő 

2ε-kötés hasadásával (C16:0 eliminációja, 256 Da) az m/z 1602 ion keletkezett. Az intakt 

[B + H]+ termékion kompetitív továbbfragmentálódásával keletkeztek az m/z 779 (2’ε-kötés 

hasadásával C14:0 eliminációja, 228 Da) és az m/z 562 (3’α- és 4’α-kötés szimultán 

hasadásával) ionok. A 3’ε-kötés hasadásából eredő iont nem azonosítottunk a tömegspektru-
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mon (ahogy a C4’-monofoszforilált lipid-A prekurzoroknál sem). Ugyan csak kis intenzitással, 

de a komplementer, tri-acilált [Y – H3PO4 + H]+ ion is detektálható volt m/z 853-nál.  

A penta- (22) és tetra-acilált (8), C1-monofoszforilált komponensek (20b és c. ábrák) 

MS/MS tömegspektrumán szintén megjelentek a B-típusú ionsorozatba tartozó 2’ε-kötés 

hasadással keletkező ionok (m/z 596 (22) és m/z 370 (8)) és a 3’α- és 4’α-kötések szimultán 

disszociációjával képződő ionok (m/z 562 (22, 8) és m/z 334 (8)). Mindkét prekurzor 

esetében egy di-acilált [Y – H3PO4 + H]+ iont detektáltunk 614-es fajlagos tömeggel.  
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20. ábra: P. morganii O34 lipid-A izolátumban detektált,  
C1-monofoszforilált lipid-A trietilammónium adduktionok [M + H + Et3N]+  

ESI-QqTOF MS/MS tömegspektrumai (ütközési energia: 35-45 eV), és szerkezetei:  
a) m/z 2058 (49a) (tR(Kinetex)= 41.2 min), b) m/z 1637 (22) (tR(Kinetex)= 18.0 min),  

c) m/z 1411 (8) (tR(Kinetex)= 9.6 min). 
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5.3.1.3. Biszfoszforilált és nem-foszforilált lipid-A komponensek 

A P. morganii lipid-A mintában detektált néhány biszfoszforilált lipid-A közül a hexa-

acilált [M + H + Et3N]+ adduktion CID fragmentációját szemlélteti a 21. ábra. Az MS/MS 

tömegspektrum alapján megállapítható, hogy a C1,C4’-biszfoszforilált prekurzor (34a, 

m/z 1899) disszociációjának első lépése az Et3N molekula (101 Da) semleges vesztése volt, 

amely az m/z 1798 [M + H]+ iont eredményezte. Ezt követte a H3PO4 molekula (98 Da) 

eliminációja a C1 pozícióból, ami a nagy intenzitású m/z 1700 iont eredményezte. Ezután két, 

kompetitíven végbemenő, minor disszociációs folyamat játszódott le: a C2’ szekunder zsírsav 

(C14:0) eliminációja (2’ε-kötés hasadása, m/z 1472), illetve a 2ε-kötés hasadásával történő 

vízvesztést (m/z 1682) követő C3 primer zsírsav (C14:0(3-OH)) eliminációja (3α-kötés 

hasadása, m/z 1438). A C2 pozíciójú, amidkötésű acillánc távozását nem tapasztaltuk. A B-

típusú ionsorozat tagjai megegyeztek a C4’-monofoszforilált lipid-A analógoknál megfigyelt 

termékionokkal (m/z 1087, 859, 562 és 334), azonban a tetra- (intakt) és a tri-acilált B-típusú 

ionok esetében azok Et3NH+ adduktjait is detektáltuk m/z 1188 ([B + H + Et3N]+) és m/z 960-

nál ([B – C14:0 + H + Et3N]+). Meg kell jegyezni, hogy az intakt B-típusú adduktiont a C4’-

monofoszforilált hexa-acilált lipid-A prekurzorok esetében is tapasztaltuk, bár lényegesen 

kisebb arányban. Az m/z 614-as [Y – H3PO4 + H]+ ion a biszfoszforilált prekurzor tömeg-

spektrumán is megjelent.  

 

21. ábra: P. morganii O34 lipid-A izolátumban detektált, bisz-foszforilált lipid-A 
trietilammónium adduktion [M + H + Et3N]+ (m/z 1899, 34a, tR(Kinetex)= 25.3 min)  

ESI-QqTOF MS/MS tömegspektruma (ütközési energia: 40 eV) és szerkezete. 
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Az azonos aciláltságú nem-foszforilált prekurzor analóg (44a, m/z 1739) CID 

fragmentációja során (22. ábra) az Et3N molekula vesztését követő konszekutív vízvesztési 

folyamatok (1α-, majd a 2ε-kötések hasadása) során keletkezett m/z 1620 és 1602 ionokat 

figyeltük meg, amit a kismértékben végbemenő, C3 pozíciójú C14:0(3-OH) távozása követett 

(m/z 1358). A nem-foszforilált intakt [B + H]+ ion (m/z 1007) és a vele komplementer  

[Y – H2O + H]+ ion (m/z 614), illetve az ezek korábban ismertetett továbbfragmentálódásával 

létrejövő m/z 779-es és m/z 562-es B-típusú, és az m/z 596-os Y-típusú ionok is megjelentek 

a tömegspektrumon.  

 

22. ábra: P. morganii O34 lipid-A izolátumban detektált, nem-foszforilált lipid-A 
trietilammónium adduktion [M + H + Et3N]+ (m/z 1739, 44a, tR(Kinetex)= 35.8 min)  

ESI-QqTOF MS/MS tömegspektruma (ütközési energia: 35 eV) és szerkezete. 

 
Össszességében véve tehát kijelenthető, hogy a biszfoszforilált és a nem-foszforilált 

[M + H + Et3N]+ ionok fragmentációs mintázatukban nem különböznek a monofoszforilált 

komponensek MS/MS tömegspektrumjain látható mintázattól, ami azt jelenti, hogy az eltérő 

foszforilációs állapotú prekurzorok esetében nagyon hasonló fragmentációs útvonalak 

érvényesülnek. Ennek legvalószínűbb oka, hogy a trietilammóniummal való adduktképződés 

során, a pozitív töltés (pontosabban a lipid-A protonálódásának) helye azonos a különböző 

foszforilációs analógok esetében. Feltételezésünk szerint, a valamennyi lipid-A 

szerkezetében megtalálható C2 vagy C2’ amidcsoport valamelyike (esetleg mindkettő azonos 

valószínűséggel) hordozhatja a pozitív töltést. Ennek megfelelően, a negatív-ionizációs 

módban vizsgált deprotonált, különböző pozíciókban foszforilált, illetve nem-foszforilált 



74 
 

lipid-A ionok markánsan eltérő CID folyamataival ellentétben (ahol a foszfátcsoport pozíciója 

vagy éppen hiánya a meghatározó tényező a fragmentációs folyamatok sorrendiségét 

illetően), a pozitív-ionizációs módban a foszfátcsoport pozíciója nem releváns tényező a 

töltés-irányította fragmentációs folyamatok lejátszódásában.  

 

5.3.2. Lipid-A trietilammónium adduktok CID fragmentációjának 

szabályszerűségei a foszforiláció helyének meghatározásában 

Eredményeink alapján elmondható, hogy a monofoszforilált lipid-A molekulák 

egyetlen foszfátcsoportjának pozíciója közvetlenül és egyértelműen meghatározható. 

Megfigyeléseinkből a következő fragmentációs szabályszerűségeket fogalmaztuk meg: i) a 

prekurzor Et3N vesztést követő defoszforilációját ([(M + H + Et3N) – Et3N – H3PO4]+) jelző, 

fajlagos tömegétől 199 Da (101 Da + 98 Da) távolságra lévő, relatíve nagy intenzitású jel 

megjelenése a C1 pozíció foszforiláltságát jelzi, míg ii) a prekurzor m/z értékétől 119 Da 

(101 Da + 18 Da) távolságra lévő dehidratációs termékion ([(M + H + Et3N) – Et3N – H2O]+) 

megjelenése a szabad glikozidos hidroxilcsoport létét, következésképpen a foszfátcsoport 

C4’ pozícióját igazolja; iii) az említett ionok egyidejű megjelenése arra utal, hogy egyszerre 

vannak jelen a mintában a C1 és C4’ pozícióban monofoszforilált komponensek; és iv) 

foszforilált [B + H]+ ion megjelenése a foszfátcsoport C4’ pozíciójára, nem-foszforilált [B + H]+ 

ion pedig a C1 pozíciójára utal. Ez utóbbinál meg kell jegyezni, hogy a nem-foszforilált B-

típusú ion defoszforilált ionként való értelmezésének lehetősége nem áll fenn, mivel 

egyetlen esetben sem tapasztaltunk metafoszforsav (HPO3, 80 Da) semleges vesztésével 

történő defoszforilációt. Továbbá meg kell említeni, hogy a B-típusú ionokkal komplementer 

Y ionok (mindkettő az 1’α-kötés hasadásával keletkezik) nem informatívak a C1 

szubsztituensre nézve, mivel az 1α-kötés hasadása éppen megelőzi az 1’α-kötés bomlását. 

Egy fontos különbség a pozitív- és a negatív-ionizációs módban kapott eredmények 

információtartalma között, hogy a monofoszforilált lipid-A [M – H]– ionok negatív-ionizációs 

módban való fragmentációja során egyáltalán nem tapasztaltunk defoszforilált lipid-A 

fragmensionokat (függetlenül a foszfátcsoport pozíciójától). Foszforilációs izomerek 

esetében, az eltérő foszforilációs régióra vonatkozó információt csupán azok MS/MS 

tömegspektrumainak összehasonlítása alapján kaptunk. Konkrétan: az A-típusú (0,2A2 és 
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0,4A2) termékionok csúcsainak jelenléte a tömegspektrumon a C4’-foszforiláltságra utal, míg 

ezek hiánya a C1 pozícióban lévő foszfátcsoportra enged következtetni. A két izomernél 

tapasztalt disszociációs mechanizmusok különbsége valójában nem meglepő, hiszen a 

fragmentációs útvonalakat befolyásoló negatív töltés elérő régiókban lokalizálódik. 

Ugyanakkor, figyelembe kell venni, hogy a gyűrűhasadási folyamat(ok) negatív-ionizációs 

módban, mivel nem számít(anak) a fő fragmentációs lépés(ek)nek, csupán közepes, vagy kis 

intenzitású jeleket szolgáltat(nak). Ebből következően annak megállapítása, hogy jelen 

vannak-e az A-típusú ionok, vagy sem, a gyengébb minőségű tömegspektrumokon, kis 

koncentrációjú, vagy akár egyszerre jelenlévő (koeluálódó) prekurzor izomerek esetén igen 

nehéz feladat, esetenként lehetetlen.  

Lényeges különbség van a két ionizációs mód között a difoszforilált lipid-A 

komponensek esetében is, mégpedig a bisz- vagy a pirofoszforiláltság (azaz C1, C4’-

biszfoszforilált, vagy C1/C4’-pirofoszforilált) eldöntése szempontjából. Az E. coli és P. 

morganii mintákban jelenlévő difoszforilált lipid-A komponensek negatív-ionizációs módban 

végzett MS/MS analízisével kapott tömegspektrumain, nagy intenzitású pirofoszfát anionok 

([H3P2O7]– m/z 177 és [HP2O6]– m/z 159) is jelentkeztek a foszfát anionok ([H2PO4]– és [PO3]–) 

mellett, amelyek együttesen a bisz- és a pirofoszforilált izomerek szimultán jelenlétére 

utalnak (1. melléklet ábrája). Ugyanezen komponensek pozitív-ionizációs módban végzett 

MS/MS vizsgálatainak eredményei alapján a pirofoszforilált forma jelenlétét/hiányát nem 

tudjuk igazolni, ugyanis pirofoszfátcsoport vesztését nem tapasztaltuk.  

Kijelenthető tehát, hogy a C1 és C4’ foszforiláció megállapítása szempontjából a 

pozitív-ionizációs mód alkalmazásával kaphatunk biztos információt, a difoszforilált 

komponensek esetében a foszforilációs izomerek megkülönböztethetőségére viszont a 

negatív-ionizációs mód használata tűnik biztosabbnak. 

 

5.3.3. Lipid-A trietilammónium adduktok CID fragmentációjának 

szabályszerűségei az acilációs mintázat meghatározásában 

A lipid-A trietilammónium addukionok kisenergiájú CID fragmentációja pozitív-

ionizációs módban közvetlenül megadja a C2 és a C2’ pozíciójú szekunder oldalláncok 
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minőségét, valamint külön-külön a két GlcN alegység acilációjának mértékét. A gyűrűk 

közötti kötés (1’α) hasadásával ugyanis komplementer B- és Y-típusú ionok keletkeznek, 

amelyek intakt formájukban a prekurzorion eredeti acilációs mintázatát tükrözik, így 

segítségükkel meghatározható az acilláncok számbéli megoszlása az egyes GlcN 

alegységeken. Az összes foszforilációs variáns MS/MS tömegspektrumán megjelenő 2ε- és 

2’ε-kötéshasadási termékionok direkt információt nyújtanak a C2 és C2’ szekunder 

pozíciókban található oldalláncokról. Megfigyeléseink alapján a következő fragmentációs 

szabályszerűségeket állapítottuk meg: i) az 1α- és a 2ε-kötés kombinált hasadása mindig 

végbemegy (függetlenül attól, hogy van-e C2 szekunder lánc, vagy sem), ezáltal a C2 

pozícióból történő zsírsav-, vagy vízvesztésre diagnosztikus termékiont kapunk; ii) a C2 

szekunder zsírsavat az 1α- és 1’α-kötés hasadásával keletkező, illetve az ebből konszekutív 

2ε-kötés hasadásával keletkező Y-típusú ionpár tömegkülönbségéből is meghatározhatjuk 

(ha a C2 szekunder pozícióban nincs oldallánc, csupán az 1α- és 1’α-kötés kombinált 

hasadásával keletkező Y iont látjuk, de a 2ε vízvesztéssel keletező párját nem); iii) a C2’ 

szekunder oldallánc az 1’α-kötés bomlásával keletező intakt B ion, majd pedig a konszekutív 

2’ε-kötés hasadásával keletkező B-típusú ion tömegkülönbségéből meghatározható; iv) az 

intakt B-típusú ion C2’ szekunder oldalláncának hiánya esetén a konszekutív 2’ε-kötés 

hasadása nem jellemző (vagyis nem keletkezik 2’ε vizvesztésből eredő B ion). 

Az említett két szekunder zsírsav mellett egyéb alkilláncok típusát is meg lehet 

határozni közvetett úton, illetve a lipid-A foszforiláltsági szintjétől függően. A C2’ primer 

zsírsavat a detektált legkisebb, azaz a mono-acilált, defoszforilált (vagy vízvesztett) B-típusú 

ion, illetőleg a C2’ szekunder zsírsav ismeretében a di-acilált, defoszforilált (vagy vízvesztett) 

B-típusú ion tömegspektrometriás adatából indirekt módon azonosíthatjuk. A C3’ primer 

szubsztituens típusa csak akkor azonosítható, ha nincs szekunder oldallánca, eltérő esetben 

csupán a szekunder zsírsavval együttes össztömegét határozhatjuk meg a fragmentációs 

tömegspektrumon megjelenő intakt B ion, valamint a C3’ szubsztituenst elvesztett, 

defoszforilált (vagy vízvesztett) B ion tömegkülönbségéből. Szintén csak össztömeget 

határozhatunk meg a C3 és C2 pozíciójú primer zsírsavakra nézve a C4’-monofoszforilált 

prekurzorok esetében, ellenben a bisz- és a nem-foszforilált prekurzorok esetén 

megkülönböztethetőekké válnak ezek a zsírsavak, mivel ezeknél a prekurzoroknál (az 1α 

kötés disszociációját követően) a 3α- és 2α-kötés szimultán hasadása helyett, csak a C3 
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primer zsírsav konszekutív eliminációja játszódik le (1α > 2ε > 3α relációjú hasadási sorban). 

A fentiek tükrében fontos következtetést tehetünk tehát, miszerint a C4’ foszforilált lipid-A 

esetén nem csak az észter-, hanem az amidkötés hasadása is lejátszódik az [M + H + Et3N]+ 

ionok CID fragmentációja során, igaz, önálló vesztésként itt sem jelenik meg. 

 

5.4. Acilációs- és foszforilációs izomerek CID fragmentációjának 

energiafüggése 

Az eddigi fragmentációs sémák ismeretében szerettük volna a különböző acilációs és 

foszforilációs izomer prekurzorok CID fragmentációját az alkalmazott ütközési energiák 

függvényében részletesen is tanulmányozni. A lipid-A izomerek negatív- és pozitív-ionizációs 

módban való energiafüggő tömegspektrometriás (ERMS) vizsgálatával információt 

kaphatunk az eltérő prekurzorionok stabilitására, illetve termékionjaik leszármazási sorára. 

Az MS/MS tömegspektrumban megjelenő termékionok intenzitását az alkalmazott ütközési 

energia függvényében ábrázolva kapjuk a letörési görbéket, amelyekről jól leolvasható az 

adott termékion megjelenési energiája és az az energia, ahol az intenzitása maximális. Ezáltal 

betekintést kapunk a különböző termékion típusoknak a közölt energia függvényében való 

megoszlásáról, azok egymásból történő (szekvenciális) átalakulásáról. Az irodalomban eddig 

csak egy tanulmány foglalkozott a lipid-A ionok ERMS vizsgálatával (negatív ionizációs 

módban), azonban abban a közleményben (sajnálatos módon) számos pontatlanság, 

ellentmondás vagy téves értelmezés található.79 Lipid-A molekulák energiafüggő MS/MS 

fragmentációját pozitív-ionizációs módban még nem vizsgálták.  

Az acilációs lipid-A izomerek ERMS vizsgálatára reprezentáns példaként, a hexa-

acilált, C4’-monofoszforilált lipid-A főkomponensek (35a/b) [M + H + Et3N]+ és [M – H]– 

típusú prekurzorainak letörési görbéit, más szóval a disszociálatlan hányad ütközési energia 

függését mutatom be a 23. ábrán. A disszociálatlan hányad, azaz a perkurzor és termékionok 

arányának számítása a következő összefüggés alapján történt: 

Relatív prekurzor arány = 
tp

p

II

I

∑+
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ahol Ip a prekurzorion, It pedig az egyes termékionok csúcsának intenzitásértéke. Az ütközési 

energia függvényében ábrázolt prekurzor hányad mindkét ionizációs módban, a vártnak 

megfelelően csökkenő szigmoid alakú letörési görbéket eredményezett, amelyek lefutása a 

két prekurzor esetében teljesen megegyezett (23a és b. ábrák). A görbék átfedése arra utal, 

hogy a C2’ és C3’ pozícióban lévő acilláncok felcserélése nem okoz eltérést az izomerek 

fragmentációjának energiaviszonyaiban. Ez egyben azt is jelenti, hogy az ilyen jellegű 

szerkezeti izomerpárok ERMS vizsgálatok útján történő megkülönböztetése nem lehetséges. 

23. ábra: P. morganii O34 és E. coli O111 lipid-A izolátumban detektált, C4’-monofoszforilált 
lipid-A izomerek (35a és 35b) a) [M + H + Et3N]+ (m/z 1819) és b) [M – H]– (m/z 1716) 
prekurzorionjainak disszociálatlan hányad értéke az ütközési energia függvényében. 

 

Összehasonlítva a pozitív és negatív töltésű lipid-A prekurzorok görbéit, 

megállapítható, hogy az [M + H + Et3N]+ addukt formájú prekurzorok lényegesen kisebb 

stabilitásúak a deprotonált [M – H]– ionformájukhoz képest, ami a görbék energia skálán való 

eltolódásában nyilvánult meg. Míg pozitív-ionizációs módban (23a. ábra) kb. 27 eV ütközési 

energia esetén már 50%-os [M + H + Et3N]+ disszociációs arányt tapasztaltunk (vagyis ezen az 

energián volt a prekurzor és a keletkezett termékionok összegzett intenzitása egyenlő), addig 

negatív-ionizációs módban ugyanekkora energia alkalmazásakor csupán néhány %-os (kisebb 

mint 5%) volt az [M – H]– prekurzor disszociációs aránya (23b. ábra). Negatív-ionizációs 

módban a prekurzorok 50%-os disszociációs aránya kb. 52 eV ütközési energia 

alkalmazásakor teljesült. Az [M + H + Et3N]+ izomer prekurzorok termékionjainak letörési 

görbéit szemlélteti a 24. ábra (az elemzés megkönnyítése érdekében a mérési pontokat 

egyenesekkel kötöttem össze). Megállapítható, hogy – a várnak megfelelően – a keletkező 

termékionok aránya és származási rendje megegyezik a két izomer esetében, 
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fragmentációjuk jellegét nem befolyásolja a felcserélt szekunderzsírsav-pozíció. A görbékről 

leolvasható, hogy a kezdeti fragmentációs reakciók során keletkező termékionok 20-35 eV 

energia tartományban, míg az ezek további framentációjával keletkező másodlagos 

termékionok a 40-65 eV energia tartományban maximalizálódnak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. ábra: A C4’-monofoszforilált, hexa-acilált lipid-A trietilammónium addukt [M + H + Et3N]+ 
a) 35a és b) 35b jelű prekurzor izobárok (m/z 1819) termékionjainak relatív aránya az 

ütközési eneriga függvényében. 
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Az azonos foszforiláltságú, hepta-acilált [M + H + Et3N]+ prekurzor termékionjainak 

letörési görbéi szerepelnek az 25. ábrán. Csupán azoknak a fő termékionoknak a letörési 

görbéket mutatom be, amelyek révén az előzőekkel (24a. ábra) összehasonlítást tehetünk a 

kezdeti termékionok (legfőképpen az m/z 1682) relatív arányát és keletkezésük energia-

tartományát illetően. Amellett, hogy az m/z 1682 ion keletkezésének relatív mértékét és 

hierarchiáját nem befolyásolta a C2 szekunder pozíció betöltöttsége, a hexa-acilált prekurzor 

(35a) termékionjainak keletkezésével megegyező arányban jöttek létre ugyanazon típusú 

termékionok a hepta-acilált prekurzor esetében is. 

 
 

25. ábra: A C4’-monofoszforilált, hepta-acilált lipid-A trietilammónium addukt [M + H +Et3N]+ 
prekurzor (52a, m/z 2057) termékionjainak relatív aránya az ütközési energia függvényében. 

 

A letörési görbék alapján összegezve a következő megállapításokat tettük. A vizsgált 

izomer prekurzorpárok a teljes vizsgált ütközésienergia-tartományban azonos mechanizmus 

szerint fragmentálódnak, szerkezeti különbségükre csupán a termékionok tömegkülönbsége 

utal. A fragmentációs folyamat legelső lépésekor (Et3N semleges vesztéssel) keletkező 

[M + H]+ ion disszociációja szinte azonnal folytatódik az [M + H – H2O]+ és a [B + H]+ ionok 

paralell képződésével, vagyis az 1α- és 1’α-kötések szimultán hasadásával. A két, azonos 

jellegű (glikozidos) kötés stabilitása között eredményeink alapján tehát nincs különbség, 
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hiszen a felbomlásukkal keletkező ionok letörési görbéinek maximuma azonos (kb. 35 eV a 

hexa-acilált, és kb. 40 eV a hepta-acilált komponensek esetében), az intenzitásarányukban 

megmutatkozó különbség mégis jelentős. Ezen jelenség magyarázható azzal, hogy az 1α 

kötés hasadásával keletkezett termékion továbbhasad az 1’α kötésen keresztül, ezáltal 

intenzitásuk eltér a tömegspketrumon. Az ütközési energia, ezáltal az ionok belső 

energiájának növekedésével a 2ε-kötés hasadásának aránya, vagyis az [M – 2H2O + H]+ ion 

(m/z 1682) keletkezése fokozódik. A bemutatott folyamatok relációja nem változik meg 

akkor sem, ha a C2 szekunder pozícióban oldallánc található a molekulán. Az ütközési 

energia további növelésével három, párhuzamos fragmentációs folyamat során keletkező ion 

relatív intenzitása maximalizálódik: a prekurzorionok 3α- és 2α-kötésének szimultán 

hasadásával keletkező (m/z 1213-as) és a párhuzamosan végbemenő [Y + H]+ (m/z 614) ion, 

valamint az intakt B-típusú ion disszociációjából (2’ε-kötés hasadásával) keletkező 

(m/z 562/534) termékion. A görbemaximumok ordináta-tengelyen való értékei alapján 

megállapítható, hogy az (1α+2ε)-, valamint az (1α+3α+2α)-kötéshasadási termék intenzitása 

a teljes energiatartományban igen alacsony, ami következhet ezen hasadások kevéssé 

kedvezményezett voltából, vagy keletkezésüket követő továbbfragmentálódásukból. A 

megjelenési energiák alapján feltételezzük, hogy az m/z 334-es (harmadlagos) termékion 

képződése a B-típusú ionok többlépéses disszociációja során, elsődlegesen a B-típusú 

(m/z 562/534) ionok 3’α+4’α-kötések szimultán hasadásán keresztül történik.   

A 26. ábrán a hepta-acilált, C1- és C4’ foszforiációs izomer prekurzorionok (mint 

deprotonált és trietilammónium adduktok) letörési görbéit mutatom be, mindkét ionizációs 

módban. Mindenekelőtt megállapítható (összehasonlítva a 23. ábrával), hogy a 

molekulaméret növekedésével a letörési görbék a nagyobb energiatartományba tolódnak el. 

Ennek oka, hogy az ütközés során, az egyes kötésekre jutó energia megoszlása függ az ion 

méretétől, illetve az ütközések számától (ami pedig az ütközési hatáskeresztmetszettel 

arányos). A vizsgált hexa- (35b) és hepta-acilált (52b) komponensek között a C2 szekunder 

pozícióban lévő C16:0 jelentette a különbséget. A nagyobb kötésszám révén, nagyobb 

ütközési energiára van szükség, ugyanakkora mértékű prekurzor/termékion arány 

eléréséhez, ami magyarázza a nagyobb energiák felé való eltolódást. Ugyanakkor, a nagyobb 

fokú aciláltság nagyobb ionméretet, következésképpen nagyobb ütközési 

hatáskeresztmetszetet (több ütközést) feltételez, amely viszont a kisebb energiák irányába 
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való görbeelmozdulást feltételezné. Mivel mégis ez utóbbi ellentétét tapasztaljuk, 

valószínűsíthetjük, hogy a kötésszám növekedésének nagyobb hatása van, mint az ion 

méretnövekedésének. 

26. ábra: E. coli O111 lipid-A izolátumban detektált hepta-acilált, C1- és C4’-monofoszforilált 
lipid-A izomerek (49b és 52b) a) [M + H + Et3N]+ (m/z 2057) és b) [M – H]– (m/z 1954) 

ionjainak disszociálatlan hányad értéke az ütközési energia függvényében. 

 

Az izobár trietilammónium addukt prekurzorionok (26a. ábra) nagyjából egybeeső 

letörési görbéi alapján arra következtetünk, hogy pozitív-ionizációs módban a C1 és C4’ 

pozícióban foszforilált izomerek fragmentációjának energiaviszonyai megegyeznek. Szigmoid 

görbéinek inflexiós pontja (azaz az 50%-os disszociációs arány) kb. 33 eV energiaértékre 

becsülhető. A deprotonált prekurzorionjaik esetében, negatív-ionizációs módban (26b. ábra) 

nagyobb energiaközlésre van szükség az 50%-os disszociációs hányad eléréséhez. Továbbá a 

foszforilációs izomerek negatív-ionizációs módban felvett letörési görbéi nem fedik egymást. 

Látható, hogy a nagyobb energiák felé való eltolódás a C1 pozícióban foszforilált 

komponensre jellemző, ennél kb. 75 eV-nál, míg a C4’-foszforilált esetében kb. 61 eV-nál van 

az inflexiós pont.  

A 27. ábra a C1-foszforilált prekurzorból (49a) keletkező termékionok letörési görbéit 

mutatja be, pozitív ionizációs módban. Ha összehasonlítjuk a termékionok jellegét (a hasadó 

kötéshelyeket) és a görbék egymáshoz viszonyított lefutását a 25. ábrán bemutatott, C4’ 

foszforilációs izomer prekurzorból (52a) származó termékionok letörési görbéivel, 

megállapíthatjuk, hogy a foszforilációs izomerek trietilammónium addukt prekurzorionjai 
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azonos mértékben, feltehetően azonos kötéshasadási sorrend szerint fragmentálódnak 

függetlenül a foszforilcsoport pozíciójától. Ez szintén alátámasztja a 26a. ábránál tett  

megfigyeléseket. 

 

27. ábra: A C1-monofoszforilált, hepta-acilált lipid-A trietilammónium addukt [M + H +Et3N]+ 
prekurzor (49a, m/z 2057) termékionjainak relatív aránya az ütközési energia függvényében. 

Meg kell jegyezni azonban, hogy a C1 foszforilált komponens csak aránylag kis 

koncentrációban volt jelen a mintában, ezért az ionizációja és fragmentációja során 

keletkező prekurzor- és termékionok kis jel/zaj viszonya következtében a letörési görbék 

megadása bizonytalanabb (egyelőre nem igazolható, hogy a látszólagos kis eltérés a 

prekurzorok, illetve a termékionok letörési görbéinek lefutásában valódi különbség, vagy 

csak a pontok szórásából eredő eltérés). 

A 28. ábra a negatív ionizációs módban felvett, két deprotonált foszforilációs izomer 

prekurzor (52b és 49b) termékionjainak letörési görbéit szemlélteti. Látható, hogy itt 

szignifikáns különbség van a két izomerből keletkező termékionok letörési görbéi között. 

Ennek az lehet a magyarázata, hogy negatív-ionizációs módban a fragmentációs 

mechanizmusra erősen befolyásoló hatással van a töltéspozíció (deprotonált foszfátcsoport), 

ami máshol található a két prekurzorban. Ugyanebből a megfontolásból, a trietilammónium 

addukt foszforilációs izomerek esetében tapasztalt azonos görbelefutás (25. és 27. ábrák) az 

adduktképződés (így a pozitív töltés) azonos pozíciójára (ionokon belüli megoszlására) 

utalhat. 
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28. ábra: Deprotonált hepta-acilált a) C4’ és b) C1 foszforilációs izomer lipid-A prekurzorok 
[M – H]– (m/z 1954) termékionjainak relatív aránya az ütközési eneriga függvényében. 
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A 28a. ábrán szereplő görbék közül azonos színnel jelöltem, ezáltal egy csoportba 

soroltam az azonos energiamaximummal jellemezhetőket (kék: 65–75 eV, narancssárga: 75–

80 eV, zöld: 90–100 eV és piros: >100 eV). Az energiatengelyen haladva viszonylag jól 

elkülöníthetőek az említett kompetitív ioncsoportok, ezáltal a csoportok leszármazási sorára 

következtethetünk. Ezek alapján a kötéshasadások hierarchiája: 3’ε > 3α > 3’α > 2ε. Egy 

csoporton belül pedig, mivel az ionok intenzitásbeli relációja változatlan marad a teljes 

energiatartományban, a köztük levő intenzitásbeli eltérés lehetőséget ad a hasadási helyek 

megkülönböztetésére. Ezen eredmények teljes mértékben alátámasztják a C4’-

monofoszforilált lipid-A prekurzorokra leírt fragmentációs sorrendet. 

A 28b. ábrán bemutatott termékion letörési görbék lefutása már sokkal kevésbé 

informatív az egyes termékionok leszármazási sorára nézve, mivel szinte az összes ion 

görbéje nagyjából azonos energiamaximummal jellemezhető. Az erősen kompetitív 

eliminációs folyamatok közül azonban, az energiatartomány egy bizonyos részén (kb. 90 eV-

ig) megfigyelve az ionok intenzitásbeli relációját, az elsődleges zsírsavvesztésekre a 

következő preferencia feltételezhető: 2’ε  > 3’ε > 3α > 2ε. Ez jelentős szerkezeti információt 

jelent a C1-monofoszforilált komponensek esetében. Mindez rávilágít arra is, hogy a negatív-

ionizációs módban végzett energiafüggéses fragmentációs kísérletek egy újabb lehetőséget 

és módszert nyújthatnak a C1 és C4’ foszforiláltságú izomerek megkülönböztethetőségére.  

A 29. ábra a hexa-acilált, nem-foszforilált (44a) prekurzor fragmentációjának 

energiafüggését mutatja be pozitív ionizációs módban. A prekurzor letörési görbéjéből (29a. 

ábra) jól látható, hogy az 50%-os prekurzor hányad eléréséhez szükséges ütközési energia 

kb. 22 eV-ra, azaz csupán kb. 5 eV-tal kevesebbre becsülhető, mint a C4’ monofoszforilált 

analógjánál (35a, m/z 1819) tapasztalt érték (23a. ábra). A keletkező termékionok (a 29b. 

ábrán megjelenítve csak a fő termékionok) jellegükben,megegyeznek a C4’ monofoszforilált 

analóg prekurzor (m/z 1819, 35a) esetében tapasztaltakkal, azonban az 1α- és az 1’α-kötések 

hasadásának energetikáját jelző letörési görbék maximumai ennél a prekurzornál egymáshoz 

képest eltolódtak, következésképpen a két kötés hasadási sorrendje megváltozott a C4’-

monofoszforilált analóg esetében tapasztalt azonos energiatartámányban való hasadásukhoz 

képest.  
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29. ábra: a) A nem-foszforilált, hexa-acilált lipid-A [M + H + Et3N]+ prekurzor (44a, m/z 1739)  
a) disszociálatlan hányad görbéje, valamint b) CID fragmentációjával keletkező főbb 

termékionjainak relatív aránya az ütközési energia függvényében. 

 

A negatív-ionizációs módban való összehasonlítása ugyanezen két lipid-A analóg 

prekurzornak (44a és 35a) – kiegészítve azok acilációs izomer párjaival (44b és 35b) – már 

lényegesen nagyobb stabilitáskülönbséget igazol (30a. és 23b. ábrák összehasonlítása). A 

deprotonált nem-foszforilált lipid-A analógok (44a és 44b) esetében kb. 13 eV-ra (30a. ábra), 

azaz kb. 40 eV-tal kevesebbre becsülhető az 50%-os prekurzor hányad eléréséhez szükséges 

ütközési energia a C4’ monofoszforilált párjukhoz képest (23b. ábra). 
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30. ábra: A hexa-acilált lipid-A [M – H]– prekurzor izomerek (44a és 44b, m/z 1636)  
a) disszociálatlan hányad görbéi, valamint 

b) a 44a izomer és c) a 44b izomer termékionjainak  
relatív aránya az ütközési energia függvényében. 
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A prekurzor izomerek CID fragmentációja során keletkezők termékionok letörési 

görbéiből (30b és c. ábrák) jól látható, hogy az elsődleges 3α-kötéshasadást (C3 primer 

zsírsavvesztést) közvetlenül követő kompetitív C2’ és C3’ szekunder zsírsavvesztés a teljes 

fragmentációs energiatartományban 3’ε > 2’ε relációban jelentkezik. Tulajdonképpen e két 

párhuzamos vesztésből keletkező fragmensionok intenzitásaránya meghatározza a két 

szekunderzsírsav szubsztitúciós pozícióját (a nagyobb intenzitású mindig a C3’ pozíciójú 

szekunder zsírsav távozásából adódik). A két szekunder zsírsavvesztéssel párhuzamosan 

történik meg az 0,4A2-típusú gyűrűhasadás folyamata is. A kezdeti C3 primer zsírsavvesztett 

ionból vezethető tovább a nagy intenzitású 0,4X0-típusú másodlagos termékion, melynek 

energia maximuma (kb. 35 eV) egybeesik az 0,4A2-típusú ionból 3’ε-kötéshasadással képződő, 

feleakkora intenzitású másodlagos termékionnal. Ugyanebben az energiatartományban a 

mindkét szekunder zsírsav elvesztéséből eredő másodlagos termékionok intenzitása a 

legkisebb. Az amidkötés hasadásával járó karbonsavamid jellegű termékion (m/z 242) 

intenzitása az ütközési energia növelésével egyre fokozódik. Ennek képződését illetően nagy 

valószínűséggel feltételezhetjük, hogy a foszforilált prekurzoroknál tapasztaltakhoz 

hasonlóan, itt sem történik meg az amidkötés hasadása a kezdeti fragmentációs lépések 

során (azaz nem közvetlenül a prekurzorionról való eliminációval keletkeznek), hanem az X-

típusú ionok fragmentációjából, amely ionok keletkezését követő további ütközéseik révén 

már elegendő belső enrgiára tesznek szert az amidkötés hasadásához. Ezt támasztják alá az 

0,4X0-ionok (m/z 326) és az említett termékionok (m/z 242) letörésigörbe maximumainak 

viszonya (az m/z 242 görbe maximumának nagyobb energiák felé való eltolódása). Ezen 

következtetés alapján tehát direkt úton tudjuk meghatározni a C2 pozícióban lévő 

amidkötésű acillánc minőségét. 

Az ERMS eredmények alátámasztják az általunk korábban javasolt fragmentációs 

mechanizmust a deprotonált, nem-foszforilált lipid-A molekulákra nézve. Egyben azt is 

igazolják, hogy a foszfátcsoport nélküli komponensek fragmentációs útvonalai lényegesen 

eltérnek a C4’ monofoszforilált analógok disszociációs útvonalaihoz képest, mind az 

ionképződés mértékét, mind azok hierarchiáját illetően.  

A 31. ábrán szemléltetett, biszfoszforilált, hexa-acilált (34a) lipid-A [M + H + Et3N]+ 

prekurzor CID fragmentációjával kapott termékion letörési görbék nagymértékben 

hasonlítanak a C4’-monofoszforilált prekurzorok termékionjainak letörési görbéihez. A fő 
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termékionok azonos jellegűek és közel azonos intenzitás arányban jelentkeznek mindkét 

foszforilációs állapot esetében. Kivételt jelent a biszfoszforilált komponens tandem 

tömegspektrumán lényegesen intenzívebb jelet adó [B + Et3N]+ típusú ion (m/z 1188) aránya.  

 

31. ábra: Biszfoszforilált, hexa- acilált lipid-A trietilammónium addukt [M + H + Et3N]+ 

prekurzor (34a, m/z 1899) CID fragmentációjával keletkező termékionjainak relatív aránya az 

ütközési energia függvényében. 

 

Összességében megállapítható a különböző foszforiláltságú lipid-A prekurzorok 

pozitív- és negatív-ionizációs módban történt energiafüggő CID fragmentációjából, hogy 

jelentős eltérés tapasztalható az egyes fragmensionjaik kialakulásához szükséges aktiválási 

energiákban. Minden komponenstípus esetében létezik olyan szűkebb-tágabb 

ütközésienergia-tartomány, amelyen belül fragmentálva, a legtöbb lehetséges termékion 

keletkezik, ennek meghatározása pedig csak energiafüggő kísérletek elvégzésével lehetséges. 

Heterogén lipid-A minták komponenseinek teljeskörű és megbízható szerkezet-

meghatározásához alkalmazandó HPLC-MS/MS mérések esetén, a tág 

energiatartományokban végzett CID fragmentációk megvalósításának nyilván határt szab a 

kromatográfiás csúcsok szélessége. Lehetőség szerint, az eltérő polaritású ionizációs módok 

alkalmazásakor, a különféle lipid-A komponensekre legalább két különböző energiaértéken 
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történő CID fragmentációval érdemes MS/MS tömegspektrumokat felvenni ahhoz, hogy a 

lehető legtöbb információt megkaphassuk szerkezetükről. 

 

5.5. Lipid-A szerkezetfejtési stratégia 

Az általunk használt QqTOF készülékkel végzett CID mérések nagy előnye az 

ioncsapdákban végzett CID analízissel szemben, hogy a mérés során nemcsak az elsődleges 

termékionok keletkezése jellemző, hanem a másodlagos és a harmadlagos (sőt, olykor a 

negyedleges, ötödleges) termékionok is megjelennek a fragmentációs tömegspektrumokon. 

Következésképp, már egy MS/MS fragmentációs tömegspektrum legnagyobb intenzitású 

ioncsúcsainak elemzéséből is felismerhetővé válik a zsírsavak hasadási sorrendje (vagy éppen 

a kompetíciójuk mértéke) és a gyűrűhasadásból eredő, diagnosztikus szerkezeti információt 

hordozó fragmensionok típusa. Minthogy a fragmentációs „útvonalak” a deprotonált lipid-A-

k esetében, foszforiláltságuktól függően eltérő szelektivitást mutatnak (azaz a távozó 

csoportok sorrendje, valamint a keletkező diagnosztikus termékionok típusa és relatív 

intenzitása különbözik), emellett a protonált Et3N addukt lipid-A-k MS/MS méréséből 

közvetlen információ nyerhető a foszforilációról, így akár első ránézésre is fontos 

következtetéseket tudunk levonni a lipid-A típusára vonatkozólag a két MS/MS 

tömegspektrum együttes eredményeiből. A spektrumértékelés alapvető megközelítéséhez, 

az ioncsúcsok sokaságában való kezdeti eligazodáshoz nyújt segítséget a 3. táblázat, amely a 

legfontosabb fragmentációs szabályokból eredő termékionok és tömegkülönbségek 

észrevételét és értelmezését összegzi. Meg kell azonban jegyezni, hogy ez a „protokoll” 

elsősorban a dolgozatban is vizsgált E.coli-típusú lipid-A molekulák szerkezetfejtésére 

alkalmazandó. 
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3. táblázat: Összefoglaló táblázat az eltérő típusú lipid-A prekurzorok negatív- és pozitív-
ionizációs módban kapott ESI-QqTOF MS/MS tömegspektrumainak összehasonlításával és 

értelmezésével. 



92 
 

 Jövőbeli célunk egy szerkezetfejtő algoritmus fejlesztése a lipid-A-k részletes 

foszforilációs és acilációs mintázatának meghatározására. Az ehhez szükséges döntési fa 

alapú, sok elágazást tartalmazó folyamatábrák elkészítése (az egyes ionizációs módokra és 

valamennyi foszforilációs mintázatú lipid-A-ra nézve külön-külön) és bemutatása azonban 

messze meghaladja jelen dolgozat kereteit, ezért itt csak a legegyszerűbb folyamatábrák 

főbb logikai lépések bemutatására szorítkozom. Az egyik, a 32. ábrán szereplő, a pozitív-

ionizációs módra vonatkozó szerkezetfejtés megoldása. A folyamatábra nyilai mentén 

haladva határozhatjuk meg a foszforiláció helyét, valamint direkt információt kapunk az 

acilációs mintázatra nézve is. Mindenekelőtt ismernünk kell a glükózamin (GlcN), a foszforsav 

és az előre deklarált típusú zsírsavak/β-hidroxi-zsírsavak tömegeit, mint – esetünkben az E. 

coli-típusú – lipid-A molekulák potenciális építőelemeit: mGlcN = 179,0794 Da, mfoszforsav = 

97,9769 Da, mC12:0 = 200,1776 Da, mC14:0 = 228,2089 Da, mC14:1 = 226,1933 Da, mC16:0 = 

256,2402 Da, mC14:0(3-OH) = 244,2038 Da. További peremfeltételek: (1) primer pozícióban lévő 

acillánc mindig β-hidroxi-zsírsav, (2) szekunder pozícióban csak nem-hidroxilált, telített 

zsírsav kapcsolódhat, és (3) C3 szekunder pozícióban nincs zsírsav szubsztituens. Az MS/MS 

tömegspektrumokon található ionok azonosítása kétféle logika mentén is történhet: (1) a 

spektrumon megjelenő ionok közül kiválasztunk egyet, majd a folyamatábra adott pontján 

feltüntetett aritmetikai műveletek elvégzése után megállapítjuk, hogy az adott m/z megfelel-

e a feltételnek, vagy sem; (2) a feltüntetett művelete(ke)t elvégezzük, az összes lehetséges 

kimenetelt (számolt m/z-t) meghatározzuk, majd ezek közül kiválasztjuk azokat, amelyek a 

tömegspektrumon szerepelnek. 

A 32. ábra alapján tehát a lipid-A prekurzorok foszforilációs állapotának 

meghatározásának kezdőlépése a B-típusú ion(ok) azonosítása, azaz annak megállapítása, 

hogy a B-típusú ion C4’-pozíciójában található-e foszfát-csoport, vagy sem. Ezt követően a 

logikai folyamat áttér a prekurzorionra, amelyből pedig az 1α-kötés hasadásából eredő, a C1-

pozícióra nézve diagnosztikus semleges vesztés tömegét határozzuk meg. Minthogy a 

különböző foszforiláltsági állapotú lipid-A trietilammónium addukt prekurzorai esetében 

nagymértékben hasonló zsírsaveliminációs szabályokat tapasztaltunk, a folyamatábra is 

ennek megfelelően egy irányban folytatódik, bármely foszforilációs állapotot is kaptuk 

eredményül. Ebben a logikai lépésben feltüntetett műveleteket az 1α-kötés hasadásával 

keletkezett ion (1α termék) fajlagos tömegével végezzük, amely információt szolgáltat a C2 

szekunder pozíció szubsztituáltságára nézve. Az utolsó lépésben feltüntetett művelet a már 
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meghatározott B-ion(ok) fajlagos tömegével végezzük, amely a C2’ szekunder pozíció 

betöltöttségére  nézve nyújt információt.  

 

32. ábra: Trietilammónium addukt lipid-A prekurzorok CID fragmentációjával kapott 
tömegspektrumok értékelésének folyamatát bemutató ábra. 
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A pozitív-ionizációs módban gyűjtött információk alapján tehát biztos kijelentés 

tehetünk adott lipid-A komponens foszforilációs állapotára, valamint C2 és C2’ szekunder 

zsírsav tartalmára, azonban ez még nem elégséges a molekula teljes szerkezetének 

azonosításához. Szükséges ezt követően a negatív-ionizációs módban történő 

fragmentációjának elemzése is. Mivel a deprotonált lipid-A prekurzorok – foszforiláltsági 

állapotuktól függően – eltérő fragmentációs szabályrendszerrel jellemezhetők, ebből 

következően az előzőekben bemutatott peremfeltétel listát is bővíteni kell adott 

foszforiláltsági állapottól függően. Dolgozatomban a másik bemutatásra kerülő 

szerkezetfejtési folyamat (33. és 34. ábrák) a deprotonált nem-foszforilált lipid-A 

prekurzorokra vonatkozik. A 33. ábrán, a prekurzortól kiinduló első logikai lépés, során 

egyértelmű megállapítást teszünk a C3 primer zsírsavra nézve. Az ezt követő szerteágazó 

döntési lépéssorozat folyamán megállapításokat teszünk a szekunder zsírsavakra nézve. A 

logikai folyamat ezt követően az intenzív termékionként megjelenő 0,4A2-típusú ionok 

vizsgálatára tér rá, amely az 1. csatlakozási pontban (bekarikázott 1-es) végződik. A 0,4A2-

típusú ionok meghatározására szolgáló művelet elvégzésében megjelenő 42,0106 Da 

tömegű, C2H2O elemi összetételű tag a reduláló-GlcN 0 és 4-es számú C–C kötéseinek 

hasadását követően a nemredukáló-GlcN-hoz kapcsolódó ’’maradványként’’ értelmezhető. A 

34. ábrán folytatódó folyamatábrán a legnagyobb tömegű 0,4A2 ion tömegtartományi 

besorolása alapján elinduló logikai lépéssorozatok mentén haladva megállapításokat teszünk 

ezen ionok szekunderzsírsav-mintázatára nézve. A jelen szerkezetfejtési logikámnak 

megfelelően ezután következik a redukáló-GlcN acilációs mintázatának meghatározása a 

0,4A2-típusú fragmensekkel komplementer 0,4X0-típusú gyűrűhasadási termékionok 

azonosításával. Az azonosításuk menete ennek megfelelően az 1. termékion (azaz a 3α-kötés 

hasadását követően keletkező ion) fajlagostömegéből a tömegspektrumon előforduló 

legnagyobb fajlagos tömegű 0,4A2-típusú ion fajlagos tömegének kivonásával történik. Hogy 

miért az 1. termékionnal vett tömegkülönbségből határozzuk meg a 0,4X0-típusú ionok 

fajlagos tömegét (és miért nem a prekurzorhoz képesti tömegkülönbségből), annak az a 

magyarázata, hogy a nem-foszforilált lipid-A prekurzorok negatív-ionizációs módban végzett 

fragmentációja során a legelső, legdominánsabb hasadási folyamat a 3α-kötés hasadása, így 

minden más kötés bomlása csak ezt követően játszódik le. 



9
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33. ábra Deprotonált nem-foszforilált lipid-A prekurzorok CID fragmentációjával kapott 
tömegspektrumok értékelésének folyamatát bemutató ábra.  

Rövidítések: Pre = prekurzor m/z értéke, 1. term. = első termékion m/z értéke 
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34. ábra: Deprotonált nem-foszforilált lipid-A prekurzorok CID fragmentációjával kapott 
tömegspektrumok értékelésének folyamatát bemutató ábra (folytatás). 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Három, rendszertanilag távol álló, ugyanakkor szerológiai keresztkapcsolatot mutató 

Gram-negatív baktériumtörzsből preparált lipid-A minta analízisén keresztül mutattam be 

egy alternatív, folyadékkromatográfiával kapcsolt tandem tömegspektrometriás 

megközelítést, (foszfo-)glikolipid preparátumok összetételének vizsgálata, heterogenitásának 

feltárása céljából. Az orvosi célra szánt, biotechnológiai eljárásokkal előállított 

baktériumtörzsekből kivont lipid-A készítmények tisztaságának ellenőrzése, új szerkezeti 

variánsok, vagy éppen szerkezeti izomerek (izobárok) jelenlétének/hiányának igazolása 

szempontjából jelentős igény van gyors, kis mintaigényű és érzékeny analitikai módszerekre, 

amelyek közül a tömegspektrometria egyedülálló helyet tölt be.  

Dolgozatom tartalmilag öt egységre osztható: 

Az első részben bemutatom a kidolgozott gradiens elúciós RP-HPLC módszert lipid-A 

izolátumok komponenseinek lehető legnagyobb mértékű elválasztására, amely molekulákat 

tömegszelektíven detektáltunk a nagyfelbontású ESI-QqTOF tömegspektrométerrel. 

Meghatároztuk a különböző aciláltsági fokú és foszforilációs állapotú molekulák retenciós 

sorrendjét, továbbá leírtuk az acilációs izomer (izobár) molekuláknak az alkalmazott állófázis-

mozgófázis rendszerben tapasztalt szelektivitására vonatkozó szabályszerűségeket, amelyek 

alapján már kormatográfiás úton nyert információkból is következtetéseket vonhatunk le a 

molekulák szerkezetkülönbségére. Az tömegspektrometriás detektálást megelőző elválasztás 

alkalmazásával bizonyos, – az ESI ionforrásban előforuló – ionelnyomás következtében 

„rejtett” molekulák létére is fény derülhet, mint ahogy azt mintáink esetében is tapasztaltuk.  

A következő részben, az elválasztott monofoszforilált komponensek negatív-

ionizációs módban történő MS/MS analízisét ismertetem CID fragmentációs technikával, 

amely során a jól ismert C4’-monofoszforilált, hexa-acilált komponensekre vonatkozó 

konszekutív fragmentációs mechanizmus szabályait kiterjesztettük hepta-acilált analógokra 

is, továbbá azt is megmutattuk, hogy ezen szabályszerűségek közvetlenül nem alkalmazhatók 

a C1-monofoszforilált izomer komponensekre. Sajnos, a mintáink igen kis arányú C1-

monofoszforilált lipid-A tartalma következtében pontos és teljeskörű, a negatív-ionizációs 

módban lejátszódó fragmentációjuk szabályszerűségeire vonatkozó megállapításokat 
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egyelőre nem tudtunk tenni, ezért ez a jövőbeli céljaink között szerepel. Jelentős 

eredménynek minősül ugyanakkor, az immunológiai szempontból szintén kiemelt 

jelentősségű, ám korábban negatív-ionizációs módban egyáltalán nem detektált (vélhetően 

az említett ionelnyomás okán) és vizsgált, nem-foszforilált lipid-A molekulák CID 

fragmentációs szabályszerűségeinek feltárása. Ez alapján, negatív-ionizációs mód 

alkalmazása során lehetőség nyílik az összes fajta foszforilációs izomer egyidejű 

szerkezetvizsgálatára. 

A dolgozat harmadik egységét képezi az elválasztott lipid-A molekulák pozitív-

ionozációs módban, trietilammónium adduktion formájában való detektálása és tandem 

tömegspektrometriás vizsgálata. A negatív-ionizációs módban érvényes fragmentációs 

szabályoktól szignifikánsan eltérő szabályok érvényesek a Et3NH+ adduktok esetében. A 

pozitív-ionizációs mód alkalmazása egyrészt a negatív módban történő szerkezeti 

megállapításokat alátámasztja, másrészt a bizonytalanságokat eloszlatja az által, hogy 

komplementer információt nyújt. Ezen a ponton visszautalva az előző bekezdésben közölt, a 

C1-monofoszforilált komponensekre vonatkozó bizonytalanságokra, pozitív-ionizációs 

módban tehát egyértelmű, direkt információt kapunk bizonyos zsírsav szubsztituensek 

pozíciójára, típusára. Ezen új, kiegészítő információforrás révén lényegesen könnyebb 

dolgunk lesz majd a C1-foszforilált komponensek negatív-ionizációs módban történő 

fragmentációs viselkedésének további tanulmányozásában. 

A negyedik részben, – amely tulajdonképpen szerves része az előző egységeknek – a 

vizsgált fragmentációs mechanizmusok mélyebb megértése, az eliminációs lépések 

sorrendiségének igazolása, a tandem készülékben lejátszódó ütköztetéses fragmentációban 

keletkező ionok leszármazási rendjének megállapítása céljából végzett ERMS vizsgálatokat 

tárgyalom. A bemutatott eremények alapján már számos következtetést vonhattunk le a 

fenti kérdésekre, ám további mérések és elemzések szükségesek a mélyebb összefüggések 

megállapításához. 

Ezt a részt a lipid-A molekulák szerkezetfejtését megkönnyítendő, a legfontosabb 

fragmentációs szabályokat összegző áttekintés zárja. A dolgozat összefoglalásának végén 

kívánom nyomatékosítani az olvasóban, hogy a központi célunk a bemutatott 

eredményeinkkel, a különböző lipid-A molekulák bármely foszforilációs állapotú és aciláltsági 
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mintázatú komponens szerkezetének meghatározására alkalmas algoritmus létrehozása, 

amely az alapját jelentheti egy szerkezetmeghatározó szoftver fejlesztésének. Egy efféle, 

univerzálisan használható algoritmus jó eszköz lenne, például a klinikai mikrobiológiai minták 

gyors összehasonlító vizsgálatában.  
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MELLÉKLETEK 

 

1. melléklet: E. coli O111 izolátumban detektált di-foszforilált, hexa-acilált lipid-A (34b, m/z 
1796, tR(BDS)= 31.4 min) [M – H]– negatív-ion ESI-QqTOF MS/MS tömegspektruma. 
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