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A fehérjék vizsgálata ioncserés oszlopkromatográfiával  
Az ioncserélő oszlopkromatográfia álló fázisa egy olyan ioncserélő anyag, amelynek 
mátrixához elektrolitos disszociációra képes csoportok kötődnek kovalens kötéssel.  

Azokat az ioncserélőket, amelyek mátrixán a fix ion negatív töltésű savmaradék, 
kationcserélőknek, a pozitív töltésű fix iont tartalmazókat pedig anioncserélőknek 
nevezzük.  

A fix ionok ellenionjai ugyanolyan töltésű más ionokkal kicserélhetők. 

Az ioncserés kromatografálás során: 

− a szorbens ellenionjait először az oszlopra adagolt minta ionjai váltják fel,  

− ezeket, töltéseik nagyságával ellenkező sorrendben, az eluáló pufferoldat ionjai 
fokozatosan kicserélik. 
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A kicserélés, ill. elválasztás függ a kromatografálás hőmérsékletétől, valamint a 
mozgófázis ionkoncentrációjától és a pH-tól.  

A nagy molekulatömegű fehérjék esetén a töltést nem csak az őket alkotó aminosavak 
aránya határozza meg, jelentősen befolyásolja azt az oldószer pH-ja is.  

− Az izoelektromos pontnál kisebb pH-jú oldatban a fehérjemolekulák pozitív,  

− nagyobb pH-jú oldatban pedig negatív töltésűek lesznek. 

− A pozitív töltésű anyagok szorpciójához kationcserélő, a negatív töltésűekéhez pedig 
anioncserélő szorbenst kell alkalmazni.  

Fehérjék oszlopkromatográfiás elválasztásához ioncserélő műgyantákat, cellulózalapú 
ioncserélőket vagy ioncserélő-géleket alkalmaznak. 
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Elválasztás ioncserélő műgyantákon  
A fehérjék ioncserés oszlopkromatográfiás vizsgálatakor ügyelni kell arra, hogy: 

− a nagy molekulatömegű anyagok könnyen denaturálódhatnak,  

− mások az ioncserélő gyanta funkciós csoportjaira irreverzíbilisen kötődhetnek.  

Az optimális ioncserélő kiválasztásához ismerni kell: 

− az elválasztandó anyagok izoelektromos pontját,  

− biológiailag aktív anyagok esetében azt a pH-tartományt, amelyben stabilitásukat 
nem veszítik el. 

A fehérjeanalitikában leggyakrabban divinil-benzollal különféle mértékben 
térhálósított szulfonált polisztirol, valamint polimetakrilsav műgyantákat használnak.  
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Elválasztás cellulózalapú ioncserélőkkel 
Igen jó hatásfokkal használhatók fehérjék és peptidek  elválasztására az erősen hidrofil, 
cellulózalapú ioncserélők és gél ioncserélők.  

Aktív csoportjai a cellulóz felületén helyezkednek el, de ezek mellett a cellulóz 
hidroxilcsoportjai is megkötik a bonyolult szerkezetű fehérjéket. 

Az ioncserélő cellulózszármazékok a cellulóz rostos szerkezete és a cellulózmolekula 
hidroxilcsoportjai miatt nagy mennyiségű vizet tudnak felvenni. 

A száraz ioncserélő cellulóz előkészítése: 

− A cellulóz hidratálása. 

− Az első eluáló pufferrel történő szuszpendálást követően a kromatografáló oszlopba 
való töltése. 
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A szétválasztás menete: 
− A szétválasztani kívánt fehérjeoldatot az oszlop felett lévő puffer alá rétegezhetjük, 
vagy pedig az oszlop feletti  puffer leengedése után az oszlop felszínére engedhetjük. 
− A növekvő pH-jú és ionkoncentrációjú pufferekkel, gradienselúcióval választjuk szét 
a frakciókat. 
− Miután a fehérjefrakciók elhagyták az ioncserélő oszlopot, az oszlop töltetét 1 M 
NaOH-dal regeneráljuk. 
− A lúgot az oszlopról desztillált vízzel kimossuk. 
− A következő elválasztás előtt az első puffer oldatával addig mossuk, amíg az 
oszlopról távozó pufferoldat pH-ja azonos nem lesz az eredeti pufferével. 
Az ioncserélő cellulóz és a pufferek összetételének változtatásával szinte valamennyi 
jelenleg ismert fehérje izolálása, a többi fehérjefrakciótól történő elválasztása és 
meghatározása megvalósítható. 
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A fehérjék vizsgálata egyéb kromatográfiás módszerekkel  

Affinitás kromatográfia: 
Az állófázis olyan szorbens, amelynek oldhatatlan mátrixához kovalens kötésre képes 
gyök segítségével egy biológiailag aktív vegyület van kötve. 

Ez a bioszorbens-molekula a mozgófázisból származó biológiailag aktív vegyülettel 
reakcióba tud lépni. 

A bioszorbens által létrehozott reakció lehet egy reverzíbilis kötés, vagy lehet egy 
olyan kémiai folyamat, amelynek során a mozgófázisban lévő molekula kémiailag 
átalakul.  

Ily módon enzimeket lehet a szilárd hordozóhoz kapcsolni, és az immobilizált 
enzimeket fel lehet használni fehérjék szétválasztására és meghatározására. 
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Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia: 
Kiválóan alkalmas fehérjekomponensek szétválasztására és meghatározására.  

A mozgófázis áramoltatása rendkívül nagy nyomáson történik. 

Így nő a hatékonyság, és felgyorsulnak az elválasztási folyamatok. 

A nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia további előnye az automatizálhatóság, 
melynek következtében a  szubjektív hiba gyakorlatilag csak a minta-előkészítésre 
korlátozódik. 
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A fehérjék gélkromatográfiája 

A gélkromatográfia a molekulatömeg-különbségeken alapuló, egyik legelterjedtebb 
elválasztási módszer.  

A gélkromatográfiás elválasztás során a mozgó fázis valamilyen folyadék, a töltet pedig 
finom eloszlású gél, megfelelő pórusmérettel. 

A gél belsejébe csak azok a molekulák tudnak behatolni, amelyek mérete a gél 
pórusméreténél kisebb.  

Amely molekulák behatolnak a gélszemcsék belsejébe, azok tovább maradnak az 
oszlopon, nagyobb oldószertérfogattal eluálódnak. 

Mivel egy gél pórusai mindig inhomogének, a gélkromatográfia során a gél pórusainál 
kisebb és nagyobb molekulatömegű tartományba tartozó fehérje-molekulák 
egymástól elválaszthatók. 
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Legfőbb alkalmazási területei: 

Gyors molekulatömeg-mérés,  

preparatív csoportszeparálások a molekulatömeg alapján,  

az egyes csoportok preparatív frakcionálása, 

a peptidek, valamint a fehérjék gélkromatográfiás tisztítása.  

Aminosavak is szétválaszthatók gélkromatográfiával, azonban e módszer pontossága, 
illetve hatékonysága meg sem közelíti az ioncserés oszlopkromatográfiás vagy a 
nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás meghatározásét.  
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A fehérjék rétegkromatográfiája 
A kromatográfiás módszerek közül a rétegkromatográfia a planáris módszerek 
csoportjába tartozik.  

Az oszlopkromatográfia felbontóképessége jelentősen nagyobb, mint a 
rétegkromatográfiáé. 

A rétegkromatográfiának számos előnye van az oszlopkromatográfiával szemben. 

− A rétegkromatográfiával elválasztott vegyületek vizuálisan értékelhetők, a 
szétválasztott vegyületek kimutatására szelektív és specifikus színreakciók 
alkalmazhatók. 

− Oszlopkromatográfiás elválasztáskor egyes komponensek értékelhetetlenül, 
irreverzíbilisen az oszlophoz kötődnek. 

− A rétegkromatográfiában a kromatográfiás feltételek megváltoztatása rövid időt 
vesz igénybe. 
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A rétegkromatográfiás analízis során a hordozók megválasztásával lehetőség van 
megoszlási, adszorpciós és ioncserés rétegkromatográfiás vizsgálatokra is.  

− A papírkromatográfia manapság már háttérbe szorult. 

− Elterjedtek a 0,25–0,50 mm vastag kent rétegek, melyeket megfelelő aktiválás után 
lehet analitikai célokra felhasználni.  

− Kaphatóak kész réteglapok, amelyek készítéséhez hordozólapnak üveglemezt és 
műanyag- vagy alumíniumfóliát használnak. 

− A kész réteglapok könnyen tárolhatók, darabolhatók, egyszerűen dokumentálhatók 
és egyenletes, homogén réteget adnak. 
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A vizsgálandó oldott anyagmintákat cseppenthetjük pontban vagy sávban. 

A felcseppentés után a réteglapokat csiszolt fedelű futtatókádba állítjuk, melynek az 
aljára töltjük a futtatószer-elegyet.  

Az oldószerelegy megfelelő távolságra jutása után a réteglapot a kádból kiemeljük. 

A megszáradt rétegen a szétválasztott anyagokat saját színük, UV fluoreszcenciájuk 
vagy megfelelő reagenssel való bepermetezés után, esetleg melegítéssel kombinálva, 
mutatjuk ki. 
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A rétegkromatográfia alkalmazása élelmiszerfehérjék vizsgálatára 
Az ioncserélő vékonyrétegen történő elválasztás az aminosavak és a peptidek 
szétválasztására használható. 

A fehérjék elválasztására a gélréteg-kromatográfia a legalkalmasabb.  

A gélréteg készítésére általában a dextránalapú félszintetikus és az akrilamidalapú 
szintetikus géleket használjuk.  

− A gélrétegeket általában üveglapokon 0,5 mm vastagságban, rétegkenő szerkezettel 
készítik. 

− A kent rétegek 15–20 perces szabad levegőn történő állás után felhasználhatók 
kromatográfiás vizsgálatokhoz.  
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Az elválasztás menete: 

A vizsgálandó fehérjemintából 1–5 µl-t viszünk a gélrétegre. 

Célszerű, ha a vizsgálati minta mellett ismert fehérjepreparátumot is futtatunk.  

A gélréteg-kromatográfiás futtatókamra egy olyan berendezés, amely az üveglap 10–
20 fokos dőlésével biztosítja az anyagok optimális vándorlási sebességét. 

A futtatókeverék megegyezik a gélkromatográfiás elválasztásokhoz használt 
pufferrendszerekkel.  

A futtatás után a gélréteglapot a futtatókamrából kiemeljük, majd elvégezzük a lapok 
értékelését.  
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A gélréteg-kromatográfia alkalmazási területei 

Peptidek és fehérjék molekulatömegének meghatározása: 

A fehérjék molekulatömegének logaritmusa és egy adott rétegen, azonos idő alatt 
megtett távolság között szoros  összefüggés van. 

Biológiai folyadékok fehérjeösszetételének meghatározása. 

Patológiás fehérjék detektálása. 

A fehérjék elválasztására eredményesen használható a vékony gélrétegben végzett 
izoelektromos fókuszálás.      
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A fehérje aminosav-összetételének meghatározása 
A táplálkozással foglalkozó szakemberek számára fontos a fehérje aminosav-
összetételének ismerete. 

Az ember az esszenciális aminosavakat nem tudja előállítani, a nem fehérje nitrogén 
hasznosítására pedig gyakorlatilag nem képes.  

Optimális összetételű élelmiszerek előállítása csak az  élelmiszer esszenciális, illetve a 
limitáló aminosavai ismeretében lehetséges.  

Az élelmiszerek aminosav-összetétele ismeretében biztosítani lehet az optimális 
fehérje és energiaellátást.  
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Élelmiszerek aminosav-összetételét a fehérje hidrolízise után határozhatjuk meg. 

Mérési lehetőségek: 

az ioncserés oszlopkromatográfia elvén működő automatikus aminosav-
analizátorral, oszlop utáni származékképzéssel,  

a folyadékkromatográfia elvén működő nagyhatékonyságú 
folyadékkromatográfiával, oszlop előtti származékképzéssel, 

fotometriásan. 
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Az ioncserés oszlopkromatográfia (IEC), és a nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia 
(HPLC) a kromatográfiás elválasztások közé tartozik.  

Az IEC a folyékony-szilárd, a HPLC a folyékony-folyékony oszlopkromatográfiás 
módszer.  

Követelmények: 

− Az álló fázis oldhatatlan legyen a mozgó fázisban, 

− a szorbens irreverzíbilisen ne kösse meg az elválasztandó anyagokat, 

− ne bontsa el irreverzíbilisen azokat, 

− ne lépjen reakcióba az eluáló oldattal.  

A kromatográfia mindegyik típusa tulajdonképpen az  oldószer (mozgó fázis) haladási 
irányában az oszlopon keresztül egymás után bekövetkező szorpciós és deszorpciós 
folyamatok sorozata. 
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Az aminosav-összetétel meghatározása IEC-vel 
Az állófázis ioncserélő anyag, vázán kovalens kötéssel, elektrolitos disszociációra képes 
savas vagy bázisos jellegű aktív csoportok vannak.  

− Ha az aktív csoport negatív töltésű savmaradék, kationcserélő,  

− ha pozitív töltésű ion, akkor anioncserélő gyantáról beszélünk.  

Az ioncserés elválasztást meghatározza: 

− a kromatografálás hőmérséklete,  

− az eluálóoldat ionkoncentrációja és pH-ja.  

Az aminosavak (amfoter jellegüknek köszönhetően) savas körülmények között pozitív 
ionok. 

Szétválasztásuk Na-formában lévő, divinil-benzollal 4−8%-ban térhálósított szulfonált 
polisztirol műgyantán végezhető el.  
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Az ioncsere mechanizmusa 
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Az aminosavak különböző erőkkel kötődnek az  ioncserélő oszlop negatív töltésű 
szulfonsav csoportjaihoz.  

Az ioncserélőn kötődött aminosav-molekulák szorpciója és elúciója folyamán 
különböző intenzitással jut érvényre: 

− Az aminosavak sajátos töltése,  

− pK-ja,  

− molekulatömege,  

− oldalláncának poláros vagy apoláros volta.  

Ezen tulajdonságok együttes következménye az  aminosavak deszorpciós sorrendje. 
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Az aminosavak deszorpciós sorrendjét befolyásolja még a hőmérséklet, az eluáló 
pufferek pH-ja, valamint kationkoncentrációja. 

A kromatográfia  pontosságát meghatározza az ioncserélő műgyanta összetétele is. 

Az aminosavak ioncserés oszlopkromatográfiájához divinil-benzollal különféle 
mértékben térhálósított szulfonált polisztirol műgyantát használnak. 

Aktív csoportjai, a szulfonsavak, lehetnek hidrogén, nátrium vagy lítium formában.  

Az analízis menete: 

 A vizsgálati anyag előkészítése, 

 a minta hidrolízise, a hidrolizátum feldolgozása, 

 az aminosavak szétválasztása IEC-vel, 

 az aminosavak mennyiségi meghatározása fotometriásan, 

 az eredmény számolása, értékelése. 
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A minta hidrolízise, a hidrolizátum előkészítése analízisre 
A fehérjék aminosav-összetételének megállapításához a polipeptidláncot alkotó 
aminosavakat a kötéseikből fel kell szabadítani.  

A polipeptidlánc hidrolízisének mechanizmusa: 
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