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1. Bevezetés és célkitűzések 
 
 
 A korszerű gyógyszer, élelmiszer, festék, növényvédő szer és műtrágyagyártás 

területén felmerülő feladatok megoldása elképzelhetetlen hatékony és gyors vizsgálati 

módszerek nélkül. Ez az igény indította el a különböző elválasztási módszerek fejlődését 

és azok gyakorlati alkalmazását. Az így gyors fejlődésnek induló elválasztási módszerek 

egyik ága a kromatográfia, mely alkalmas akár kis mennyiségű és közeli szerkezeti 

anyagok elválasztására. Különböző kromatográfiás módszerek - vékonyréteg 

kromatográfia, folyadék kromatográfia és gáz kromatográfia – egyaránt sikerrel 

alkalmazhatók a gyakorlati problémák megoldására. Azonban egyetlen kromatográfiás 

módszer sem alkalmas minden vegyület típus elválasztására és meghatározására. A 

vékonyréteg-kromatográfia egyszerű, gyors és hatékony módszer, de reprodukálhatósága 

és automatizálhatósága nem minden esetben felel  meg a korszerű módszerekkel szemben 

támasztott követelményeknek. A különböző nagyteljesítményű gázkromatográfiás 

módszerek lehetővé teszik illékony, illetve nem illékony, szerves és szervetlen vegyületek 

elválasztását és meghatározását. A gázkromatográfia alkalmazhatóságának határt szab, 

hogy elsősorban illékony vegyületek elválasztására alkalmas. Különböző 

származékkészítési eljárással ugyan sok vegyület gázkromatográfiás analízise megoldható, 

azonban a származékképzés, mind költségtényezőként, mind pedig hibaforrásként jelen 

van. A folyadék-kromatográfia fejlődése leginkább napjainkban szembeötlő. Ez 

köszönhető az új állófázisoknak, a pontosabb detektálási módszereknek és a 

miniatürizálási technikáknak. 

 A retenciós sajátságok és fizikokémiai paraméterei közötti mennyiségi 

összefüggések feltárására, valamint különböző hordozók retenciós tulajdonságainak 

összehasonlítására általában többváltozós matematikai statisztikai módszereket 

alkalmaznak. 

Talán a leggyakrabban alkalmazott módszer a lépésenkénti (stepwise) regresszió 

analízis. A lépésenkénti (stepwise) regressziós analízis (SRA) abban tér el a hagyományos 

többváltozós regresszióanalízistől, hogy a függő és független változó összefüggését leíró 

egyenletben csak azokat a független változókat veszi figyelembe, amelyek szignifikáns 

befolyást gyakorolnak a függő változóra. A nem szignifikáns független változók kihagyása 

jelentős mértékben növeli a számítások megbízhatóságát. 
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A módszer kétféleképpen alkalmazható: 

 

a.) Adhatunk olyan utasítást, hogy a program válassza ki a függő változót legjobban 

befolyásoló n számú független változót, vagy 

b.) Kérhetjük, hogy válassza ki mindazokat a független változókat, amelyek egy 

általunk meghatározott szignifikancia szintnél nagyobb valószínűséggel 

befolyásolják a függő változót. 

 A számítás megadja, hogy a kiválasztott függvény milyen szignifikancia szinten 

illeszkedik a mérési adatokhoz (F érték), a független változók változása hány százalékban 

felelős a függő változóban észlelt változásokért (r2 vagy determinációs kofficiens érték), a 

független változók milyen mértékben befolyásolják a függő változót (path-koefficiens 

vagy normalizált iránytangens érték). Lehetőség van azonban a fizikokémiai jellemzők 

meghatározása nélkül is szerkezet-kromatográfiás retenció összefüggésének számítására is. 

 A változók számának tömörítésére dolgozták ki a főkomponensanalízis (PCA) és 

faktoranalízis módszerét. 

 Ezek a számítások egy adathalmaz sorai és oszlopai közötti kapcsolat (összefüggés) 

rendszerét vizsgálják anélkül, hogy bármelyik sor vagy oszlop kitüntetetten, mint függő 

változó szerepelne és a mért változók helyett olyan mesterséges háttérváltozókat, vagy 

fantomváltozókat hoznak létre, melyek a megfigyelt jelenség változásának legnagyobb 

részét magyarázzák, ezek a főkomponensek vagy faktorok. 

 Az egyes főkomponensek (faktorok) sajátértékéhez tartozó százalékértéke azt 

mutatja meg, hogy az illető főkomponens vagy faktor segítségével a mért jellemző összes 

változásának hány százaléka magyarázható. Mivel az egyik módszernek sincs statisztikai 

szignifikancia próbája, általában az 1.0-nél nagyobb sajátértékű főkomponenseket 

(faktorokat) tekintik információhordozónak. Az egymással összefüggésben lévő mért, vagy 

számított változók azonos főkomponensben, vagy faktorban szerepelnek nagy súllyal. A 

főkomponens, vagy faktorsúly abszolút értéke a hatás nagyságát, pozitív vagy negatív 

előjele pedig, az irányát jelenti. Az összes mért változót figyelembe véve azok a 

vegyületek viselkednek hasonlóan, amelyek azonos főkomponensben, vagy faktorban 

szerepelnek nagy értékkel. Ha a főkomponensek, vagy faktorok száma n, akkor a változók 

súlyainak megfelelően egy  n  dimenziós térben helyezkednek el, egymáshoz legközelebb a 

hasonlók, legtávolabb pedig az igen eltérők. Mivel ezt elképzelni nagyon nehéz, ezért 

különböző eljárásokat fejlesztettek ki, hogy ezt a több dimenziós teret két dimenzióra 

vetítsék ki: varimax rotation, cluster analízis, kétdimenziós nemlineáris leképzés. 
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PCA által elsődlegesen számított főkomponenssúly és főkomponensváltozók mátrixának 

elemei szigorúan derékszögű (ortogonális) koordináta rendszert képeznek, lehetőség van a 

tengelyek olyan elforgatására (természetesen az ortogonalitás feladásával), hogy a 

főkomponens súlyok maximálisan a tengelyek mentén helyezkedjenek el (varimax 

rotation). 

 Kétdimenziós nemlineáris leképzés (nl map) technika úgy vetít egy többdimenziós 

mátrixot (főkomponens súlyok és változók mátrixa) egy síkra, hogy távolságuk a lehető 

legjobban megközelítse a többdimenziós térben lévő távolságukat. A leképzés jellegéből 

adódóan a hasonló tulajdonságot leíró, illetve befolyásoló pontok egymáshoz közel 

helyezkednek el, egy csoportot alkotnak. 

 A főkomponens analízis és faktoranalízis egy mátrix elemein belül nem tudja 

elválasztani egymástól a retenciós erősséget és a retenciós szelektivitást. Ez a probléma a 

Spektrál map technika alkalmazásával megoldható. Spectral mapping (Sp map) mátrix 

elemein belül elválasztja egymástól a retenciós erősséget (potency vector) és retenciós 

szelektivitást (szelektivitási mátrix) és ezeket az értékeket, mint viszonyszámokat adja 

meg. A módszer eredetileg a gyógyszer hatóanyag tervezési vizsgálatok számára 

fejlesztették ki, de hamar létjogosultságot nyert a kémiai szerkezet kromatográfiás retenció 

vizsgálatokban. 

  

Az Sp map módszerrel nyert adatok nl map és CA (cluster analizis) segítségével 

ábrázolhatók. A kémiai szerkezet kromatográfiás retenció vizsgálatokban fontos lehet, 

hogy ismerjük a mért (egynél több kromatográfiás paraméter) függését a vizsgált 

vegyületek több mért, vagy számított fizikokémiai paraméterétől.  

 

 

Tudományos munkám célkitűzései: 

 

Munkám során fő célkitűzésem az volt, hogy  néhány növényvédő szer, felületaktív anyag 

és környezetszennyező növényvédő szer bomlástermékének  elválasztásában a 

vékonyréteg-kromatográfia és a folyadék-kromatográfia alkalmazását kiterjesszem és az 

elválasztást befolyásoló paraméterek vizsgálatát elvégezzem. 
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A méréseim kiterjedtek a következő problémák vizsgálatára: 

- az állófázis anyagának és bevonatának hatása a retencióra, 

- a mozgófázis pH-jának és sókoncentrációjának hatása a vizsgált vegyületek 

retenciójára, 

- molekuláris kölcsönhatás vizsgálatok (β-cyclodextrin és zein alkalmazásával) 

vékonyréteg-kromatográfiás rendszerekben, 

- vizsgálatokat végeztem továbbá, különböző matematikai-statisztikai módszerek 

alkalmazhatóságának kibővítésére az analitikai gyakorlatban. 

 

Konkrét tudományos céljaim a következők voltak: 
 
 

a. Kidolgozni és megvalósítani néhány, a mezőgazdasági gyakorlatban is 

széleskörűen alkalmazott növényvédő szer, növényvédő szer bomlástermék, 

felületaktív anyag különböző kromatográfiás álló fázison és különböző 

kromatográfiás rendszerben történő elválasztását. 

 

b. Vizsgálni a különböző kromatográfiás rendszerekben (adszorpciós és fordított 

fázisú vékonyréteg kromatográfia) az álló fázis milyenségének jelentőségét 

(szilícium dioxid vagy alumina) illetve ezek tulajdonságainak esetleges 

változását,ami fizikai (pírolízis) és kémiai (különböző molekuláris tömegű és vinil 

tartalmú impregnáló szerek) behatásra következhet be. Célom volt az is, hogy 

vizsgáljam hogyan hat az álló fázis tulajdonságainak megváltozása a különböző 

növényvédő szerek elválasztására és retenciójára. 

 

c. Fungicidek molekuláris paramétereinek meghatározása azáltal, hogy adszorpciós és 

fordított fázisú vékonyréteg kromatográfiás rendszereket használok a mérési adatok 

kinyeréséhez,amelyekből viszont meghatározhatók a fent említett paraméterek. 

 

d. Vizsgálni kívántam különböző növényvédőszerek és a vízben oldható β- 

ciklodextrin polimerek, mint óriás molekulák kölcsönhatását. Arra kerestem a 

választ, hogy a növényvédőszer- ciklodextrin komplex retenciója hogyan változik. 
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e. Vizsgálni kívántam a benzonitril észterek molekula struktúrájának hatását a 

fordított fázisú vékonyréteg kromatográfiás rendszerekben történő elválasztásra. 

Választ kerestem arra van-e összefüggés a vegyületek második gyűrűstruktúrája és 

biológiai aktivitásuk között, illetve a sztérikus paraméterek jelentőségét kívántam 

kimutatni. 

 

f. Benzonitril észter gyomirtó szerek talajbaktériumokra gyakorolt hatását 

tanulmányoztam. A kapott eredmények kiértékeléséhez főkomponens analízist 

használtam. 

 

g. A zein (kukorica proteinje) bevonatú szén HPLC oszlopon tanulmányozni 

kívántam szerves oldószerek kötéserősségét és jellemzőit. Ezen kívül zeinnel 

borított alumina hordozó rétegen vizsgálni kívántam 18 különböző hosszúságú 

apoláris etilén oxid lánccal rendelkező nem ionos felület aktív anyag kötődését, 

méghozzá úgy, hogy a mozgó fázis metanol-, kation koncentrációját és pH értékét 

változtattam. 

 

h. Szerettem volna megtudni, hogy az álló fázisnak minősülő szilikagél pH változása 

hogyan befolyásolja az adszorpciós és fordított fázisú vékonyréteg kromatográfiás 

vizsgálatok során a tesztanyagként használt dansyl- aminosavak retencióját. Célom 

volt annak tanulmányozása is, hogy maga a pH változás mennyiben befolyásolja az 

álló fázis retenciós tulajdonságait. Vizsgálni kívántam különböző sók (alkálifém 

kloridok) és savak ( ecet sav, hangya sav, stb.) dansyl- aminosavak retenciójára 

gyakorolt hatását fordított fázisú vékonyrétek kromatográfiás rendszerekben. 

(kisózási- besózási jelenség) 

 

i. Vizsgálni kívántam a szilícium- dioxid álló fázis felületi pH értékének módosító 

hatását néhány aminosav fordított fázisú vékonyréteg kromatográfiás retenciójára. 

 

j. Talajrendszerek retenciós viszonyait imitálva tanulmányozni szerettem volna a 

peptid- ciklodextrin komplexek esetleges kialakulását és az így létrejövő 

komplexek retenciójának megváltozását és a retencióra gyakorolt sók hatásait is. 
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k. Nem ionos felületaktív anyagok elválasztásához kerestem a legmegfelelőbb 

hordozókat és a legmegfelelőbb fordított fázisú kromatográfiás körülményeket. Az 

álló fázis különböző molekuláris tömegű olajokkal történő impregnálását kívántam 

megvalósítani és vizsgálni az impregnálás hatását a nem ionos felületaktív 

anyagokra. 

 

l. A kromatográfiás eredmények információ tartalmának teljesebb felhasználhatósága 

érdekében célul tűztem ki, megvizsgálom, hogy a főkomponens analízis számítások 

során a kovariancia mátrix vagy a korrelációs mátrix alkalmazása célszerűbb- e? 

 

m. Anilin származékok elválasztását kívántam megoldani. A kapott adatok 

segítségével összefüggést kerestem az oszlopszerű fordított fázisú álló fázisok 

jellemzői és az anilin származékok retenciós viselkedése között. Mindehhez több 

változós számítási módszereket vettem igénybe és arra kerestem a választ, hogy a 

nem lineáris leképezés illetve a cluster analízis alkalmas- e az elemzések 

elvégzésére és az eredmények megjelenítésére. 

 

 

2. Anyagok és módszerek 

2.1 Anyagok 

Vizsgálataimat a következő anyagcsoportokra terjesztettem ki: 

 

I.  Növényvédőszerek, azok bomlástermékei és adalékanyagok: 

trifenil-származékok, anilin származékok, β-ciklodextrin polimerek, 2-nitro-4-

cianofenil észterek, triazin származékok, benzonitril észter, trifenilmetán 

származékok 

 

II.  Aminosavak: 

L-aminosav, arginin, lizin, ornitin, hisztidin, izoleucin, leucin, norleucin, metionin, 

tirozin, dansyl-aminosavak,  

 

III.  Felületaktív anyagok:  

nonilfenil etoxilát oligomer, nonifenil etilénoxid polimer 
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IV.  Oldószerek:  

aceton, tetrahydrofurán, acetonitril, 1,4-dioxán, 2-methoxyethanol,2-ethoxyethanol, 

2-propoxyethanol, methyl-ethyl-keton, etilénglikol, propilénglikol, glicerin,     

1-propanol 

 

V.  Gombák: 

Pleurotus ostreatus, Letinus edodes 

 

2.2 Általános folyadék-kromatográfiás módszerek 

 

Mivel a mérések során a laboratórium hőmérséklete alig változott (±1°C) a kromatográfiás 

rendszerek termosztálásától  eltekintettem. Minden retenciós időt legkevesebb három 

párhuzamos mérés átlagából számoltam. A retenció jellemzésére a retenciós kapacitás 

logaritmusát (logk’) használtam. Az eluens összetétel és retenció összefüggését a  

 

                                              log k’ = log k’0 + b.C 

 

egyenlettel írtam le, ahol log k’ a vegyület retenciós kapacitása egy adott eulens 

összetételnél, log k’0  a vegyület retenciós kapacitása a mozgó fázis kisebb elúciós 

erősségű komponensére (fordított fázisú kromatográfia esetén víz) extrapolálva, C a mozgó 

fázis nagyobb elúciós erősségű komponensének koncentrációja. (Az extrapolációs 

tartomány egy vegyületcsoporton belül a lehetőségekhez képest mindig azonos volt). 

A log k’0  értékét a vegyület és az álló fázis között fellépő kölcsönhatás erősségére 

jellemző számnak, az 1. egyenlet iránytangensét (b) mint a vegyületnek a hordozóval 

érintkező felületével arányos értéknek tekintettem (fordított fázisú kromatográfia esetén a 

vegyület fajlagos hidrofób felületére jellemző érték). 

Mivel az 1. egyenlet log k’0 és b értékének lineáris korrelációját egy adott vegyületcsoport 

esetén a vegyületcsoport homogenitása bizonyítékának tekintették. 

A két paraméter jellemző összefüggését minden vegyületcsoportra az alábbi egyenlet 

alkalmazásával számoltam ki: 

 

                                                    log k’0 = A + B.b 
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2.3        Általános számítási módszerek 

 

Az alábbiakban az ismertetett többváltozós matematikai-statisztikai módszerek előnyeit és 

hátrányai foglaltam össze. 

 

Stepwise regresszió és módosított Free-Wilson analízis 

• Automatikusan kiválasztja a szignifikáns független változókat 

 

Főkomponens analízis 

• Kapcsolatrendszert vizsgál – kitüntetett függő és független változó nélkül 

• Nincs szignifikancia próbája (csak grafikus közelítés) 

 

Spektral map 

• Hatás szelektivitás és erősség szétválasztása 

• Nincs szignifikancia próbája (csak grafikus közelítés) 

 

Kétdimenziós nemlineáris leképezés 

• Többdimenziós térben elhelyezkedő pontok távolságarányos kivetítése 

• Csak grafikus szignifikancia próba 

 

A retenciós sajátságok és fizikokémiai paraméterek közötti mennyiségi összefüggések 

feltárására, valamint különböző hordozók retenciós tulajdonságainak összehasonlítására az 

alábbi többváltozós matematikai-statisztikai módszereket alkalmaztam: 

 

1). Lépésenkénti (stepwise) regresszió analízis (SRA) 

 A számítások során az elfogadott független változók számát nem korlátoztam, 

szignifikancia szintjüket 95%-ban szabtam meg. A retenciós sajátságok és a fizikokémiai 

paraméterek közötti szignifikáns összefüggések értékelését az alábbi matematikai-

statisztikai paraméterekkel végeztem: r = korrelációs koefficiens (az összefüggés 

szorosságát jelzi egy választott független változó esetében); s = a becslés standard hibája; 

F = a Fischer- teszt értéke (jelzi az összefüggés szorosságát, ha több, mint egy független 
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változó van az egyenletben); b = a független változók regressziós koefficiense, tekintetbe 

véve a változók eredeti mértékegységét; b’ = normalizált iránytangens érték (path 

coefficient), a független változók által  magyarázott variancihányad, függetlenül az eredeti 

változó mértékegységétől; r2= a függő változónak a független változók által 

megmagyarázott variancia hányada. 

 A stepwise, azaz lépésenkénti regresszióanalízist akkor alkalmaztam, ha egy 

kromatográfiás jellemző és több szerkezeti, vagy fizikokémiai változó kapcsolatát 

vizsgáltam. 

 

 

2).  Főkomponens analízis (PCA) 

 Főkomponens analízist végeztem azokban az esetekben, amikor nem volt kitüntetett 

függő és független változó és egyszerre kívántam vizsgálni a kromatográfiás és szerkezeti 

jellemzők kapcsolat rendszerét. 

A főkomponens változók által megmagyarázott variancia hányadát minden esetben 

egységesen 99,9%-ban szabtam meg. 

A PCA eredményeinek ábrázolását varimax rotációval, CA-el és nl map technikával 

oldottam meg. Mindhárom módszer alkalmas a főkomponens súlyok és változók 

dimenzionalitásának csökkentésére. Az nl map iterációját minden esetben addig folytattam, 

amíg a különbség a két utolsó iteráció között kisebb volt 10-8-nál. 

 

3).  Spectral mapping  (Sp map) 

 Az Sp map technikát akkor használtam, amikor a regressziós erősséget és 

szelektivitást egymástól elválasztva kívántam tanulmányozni. Az eredményeket az nl map 

technika segítségével ábrázoltam. A két utolsó iteráció különbsége ezekben az esetekben is 

kisebb volt 10-8-nál. 

 

A számításokat a COMPUDRUG Ltd, Budapest (SRA) és Dr.Bordás Barna, MTA 

Növényvédelmi Kutató Intézet, Budapest (PCA, NL map, CA, SP map) által kifejlesztett 

programokkal végeztem. 
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2.4. A számításokban alkalmazott fizikokémiai paraméterek 

 

A retenció – molekuláris paraméterek közötti összefüggések felderítésénél az alábbi 

számított paramétereket vettem figyelembe: 

 

π = a szubsztituensek hidrofobicitását jellemző érték; H-Ac és H-Do = indikátor változók, 

a vegyület hidrogén felvevő – illetve hidrogén leadó képességének jellemzője; M-Re = 

moláris refrakció, a molekula térkitöltésének jellemzője;  F és R = Swain –Lupton féle 

szám, a szubsztituensek induktív és rezonancia hatását jellemzi; 

σ = Hammett-konstans, a szubsztituens elektronszívó-képességének jellemzője; Es = Taft-

konstans, a szubsztituens sztérikus hatásainak jellemzője; B1 és B4 = Sterimol paraméterek, 

melyek a molekula hosszúságát és szélességét jellemzik. 

 

 

3.  A kísérleti munka összefoglalása és eredményei 

 

3.1. Kétféle adatmátrixból elvégzett főkomponens analízis módszer 

összehasonlítása a fordított fázisú retenciós adat értékelésének vizsgálatára 

 

Tizenkét gyomirtó aktivitást mutató 2-nitro-4-cianofenil észter retencióját vizsgáltam 

23 fordított fázisú vékonyréteg-kromatográfiás rendszerben. Annak érdekében, hogy a 

normalizáció által bekövetkezett információveszteséget felmérhessük, a főkomponens 

analízist külön a kovariancia (A módszer) és korrelációs (B módszer) mátrixban is 

elvégeztem. A magyarázott varianciahányad mindkét módszer esetében nagyon hasonló 

volt, bár a főkomponensek és a kétdimenziós nemlineáris térképek gyenge korrelációt 

mutattak. A 2-nitro-4-cianofenil észterek és a vékonyréteg-kromatográfiás rendszerek 

eloszlása eltérést mutatott a kétdimenziós nemlineáris főkomponens és a főkomponens 

változók leképezésében. Az eredmények azt mutatják, hogy a főkomponens analízis 

számítások alapjaként alkalmazott korrelációs mátrix kissé eltorzult eredményekhez 

vezethet, ezért inkább a kovariancia használatát javasolom főkomponens analízis esetében. 

[1] 
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1. ábra 

Főkomponens változók kétdimenziós nemlineáris térképe. Kovariancia mátrix. Az 

iterációk száma: 117. A maximális hiba: 4,54x10-2. Az ábrán látható számok mindegyike 

egy adott kromatográfiás rendszerhez tartozik. Az F1 és F2 a kétdimenziós  nemlineáris 

térkép, dimenzió nélküli koordináták, amelyekhez nem tartozik semmilyen konkrét fiziko-

kémiai jellemző. 
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2. ábra 

Főkomponens változók kétdimenziós nemlineáris térképe. Korrelációs mátrix. Az iterációk 

száma 107. A maximális hiba: 5,37x10-2. Az ábrán látható számok mindegyike egy adott 

kromatográfiás rendszerhez tartozik. Az F1 és F2 a kétdimenziós nemlineáris térkép 

dimenzió nélküli koordinátái, amelyekhez nem tartozik semmilyen konkrét fizikokémiai 

jellemző. 

 

 

 

 

 

Eredmények: 

1.) A talajban ható 2-nitro-4 cianofenil észterek (gyomirtó szerek) hatékony és jól 

reprodukálható kimutatását valósítottam meg. 

2.) Bebizonyítottam, hogy a főkomponens analízis számítások során a kovarancia 

mátrixot érdemes használni az eredmények jobb megjeleníthetősége érdekében. 
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3.2. Impregnálószer hatása a néhány triazin és cianofenil származék lipofilicitásának       

meghatározására.  

 

Tizenhárom 2-nitro-4-cianofenil észter és tíz triszubsztituált szimmetrikus triazin 

származék retencióját mértem különböző molekuláris tömegű és viniltartalmú 

szilikonolajjal impregnált szilíciumdioxid rétegen. A főkomponens analízist mind a 

korrelációs, mind a kovariancia mátrixból is elvégeztem. Kísérleteim és számításaim 

bizonyították, hogy mindegyik futtatott vegyület retenciója nő a viniltartalom növelésével, 

valamint a molekuláris tömeg kisebb befolyást gyakorol a retencióra, mint a viniltartalom. 

Mindkét típusú vegyületcsoport hasonló viselkedést mutatott, annak ellenére, hogy kémiai 

struktúrájuk jelentősen különbözik egymástól. A számítások bebizonyították továbbá, hogy 

a normalizálás, melyet a korrelációs mátrixból való számításhoz használtam, 

információveszteséget okoz, mely torzulásokat eredményezhet, ezért a főkomponens 

analízisben a kovariancia mátrix használata ajánlott. [2] 

 

3. ábra 

A főkomponens analízis súlyainak kétdimenziós térképe. A= módszer A (kovariancia), 

B=módszer B (korrelációs).  Az ábrán megadott számok különböző szilikon olajokat 

jelölnek. 
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4. ábra 

A főkomponens változók kétdimenziós térképe. 

A= módszer A (kovariancia), B= módszer B (korrelációs),   

Az ábrán megadott számok 2-nitro-cyanofenil észtereket és származékokat jelölnek. 

 

 

 

Eredmények: 

1.) A 2-nitro-4 cianofenil észterek és a triazin származékok gyors, pontos 

kimutatását és elválasztását oldottam meg, olyan szilicium dioxid állófázison, 

amelyeket különböző tömegű- és vinil tartalmú szilikonolajokkal impregnáltam. 

2.) Kimutattam, hogy a szilikonolaj, mint impregnálószer befolyást gyakorol a 

növényvédő szerek elválasztására. 
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3.3. Néhány módosított szilíciumdioxid szorbens adszorpciós és fordított fázisú 

retenciójának jellemzői.  

 

Két pirolizált, és két kémiailag módosított szilíciumdioxid retenciós jellemzőit 

határoztam meg, adszorpciós és fordított fázisú vékonyréteg-kromatográfiában. A 

vizsgálatokhoz tesztanyagként különböző növényvédő szereket használtam (2-nitro-4-

cianofenil észterek és trifenilmetán származékok). A retenciós adatokból számított 

adatmátrixokat főkomponens analízissel értékeltem. A főkomponens változók  

kétdimenziós nemlineáris leképezésen a két pirolizált szilíciumdioxid mutatta a 

legnagyobb hasonlóságot a 2-nitro-4- cianofenil észter vékonyréteg kromatográfiás 

adszorpciójában. A többi módosított szilíciumdioxid és a kezeletlen kontroll jelentősen 

eltért egymástól. Ugyanakkor a pirolizált szilíciumdioxidok retenciós jellemzői nagyon 

hasonlóak voltak az adszorpciós vékonyréteg-kromatográfiás rendszerben a kontrollhoz 

viszonyítva trifenilmetán-származékok esetében. Megállapítottam azt is, hogy a különböző 

homológ sorozatú anyagok esetében a különféle felszínmodifikációk hatása változó volt. 

Mivel a fordított fázisú vékonyrétegkromatográfiában a szilika hordozók retenciós 

viselkedése között hasonlóság nem volt megállapítható, bizonyítottnak vélem, hogy a 

szorbensek megtartják retenciós jellemzőiket még impregnálás után is. [3] 

 

1. táblázat 

Trifenilmetán származékok kémiai szerkezete 

 

 R1 R2 R3  
17 -phenyl -phenyl -phenyl - H 
18 -phenyl -phenyl -phenyl - OH 
19 -phenyl -phenyl -phenyl -2-imidazole 
20 -phenyl -phenyl -phenyl - 1-triazole 
21 -phenyl -phenyl - 2-pyridine - OH 
22 -phenyl -phenyl - 3-pyridine - OH 
23 -phenyl -2,4-dichlorophenyl 5-pyrimidine - OH 
24 -phenyl -phenyl - 4-chlorophenyl - OH 
25 -phenyl - 4-chlorophenyl - 2-pyridine - OH 
26 -phenyl -phenyl - 2-chlorophenyl -2-imidazole 
27 -phenyl -phenyl - 2-chlorophenyl - OH 
28 -phenyl - 4-methoxyphenyl - 3-pyridine - OH 
29 -phenyl - phenyl-SO2-phenyl -phenyl - OH 
30 -phenyl -phenyl -phenyl-SO2-phenyl - OH 
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1. táblázat (folytatás) 

 R1 R2 R3  
31 - 4-methoxyphenyl - 4-methoxyphenyl - 3-pyridine - OH 
32 - C2H4 - H   
33 - C2H4 -Cl   
34 - C2H4 - OCH3   
35 - O – CH2 - - H   
36 - O – CH2 - - OCH3   
37 - CH2-S-CH2 -Cl   
 

5. ábra 

Főkomponens analízis súlyainak kétdimenziós nem lineáris térképe. A 2-nitro-4-

cyanophenol észterek adszorpciós vékonyréteg kromatográfiája. A számok a 

kísérletben felhasznált szilika fajtákat jelölik. 

 

 

 

 

 

 I =Kieselgel HR  Carbowax 20M-lal 

II= Kieselgel HR különböző Carbowax 20M-lal 

III=Kezeletlen szilika 

IV= Kieselgel HR  N-(2-aminoethyl)3-aminopropyl-trimetoxil-lal 

V=Kieselgel HR dimethyl-szilánnal 
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Eredmények: 

1.) Trifenil-metán származékok és 2-nitro-4 cianofenil észterek (növényvédő szerek) 

gyors és pontos elválasztását oldottam meg adszrpciós és fordított fázisú 

vékonyréteg- kromatográfiás rendszerekben úgy, hogy közben fizikai és kémiai 

módosításnak kitett álló fázisokat használtam. 

2.) Megállapítottam, hogy a hordozók retenciós tulajdonságaikat - a fenti növényvédő 

szerek esetében – még impregnálás után is megtartják fordított fázisú vékonyréteg-

kromatográfiában. 

 

 

3.4. Néhány tiofoszforil-glicinamid gombaölő retenciós viselkedése adszorpciós és 

fordított fázisú vékonyréteg-kromatográfiában.  

 

Vékonyréteg-kromatográfiával határoztuk meg sziliciumdioxid és alumínium-oxid 

állófázison, valamint paraffinolajjal impregnált szilikagélen az adszorpció szabad 

energiáját, az adszorpciós felületet, valamint a 37 tiofoszforil-glicinamid (TPGA) 

származékok (fungicidek) molekuláris lipofilicitását. A vizsgált anyagok fizikai-kémiai 

jellemzői közötti kapcsolatot Stepwise analízissel állapítottuk meg. Kiderítettük, hogy a 

származékok fizikai-kémiai paraméterei nagy eltéréseket mutattak, és hogy ezek leginkább 

a szilícium-dioxid és alumínium-dioxid felületek használatától függenek. 

Az esetek többségében nem találtunk a paraméterek között lineáris korrelációt. A 

szilícium-dioxid adszorpciójának szabad energiája és abszorpciós felülete jelentős 

korrelációt mutatott, mely azt jelzi, hogy a felület-egységenkénti adszorpció energiája 

hasonlít mindegyik TPGA származék esetében, és hogy az adszorpcióban szerepet játszó 

molekuláris szubstruktúrák valószínűleg kémiailag hasonlók. [4] 

 

( )silicasAS .317.034.20 +=  

r=0,9297 r2=0,8644 F(calc.)=223,08 
 
 
Eredmény: 
 

1.) 37 fungicid kimutatását és elválasztását megvalósítottam. Ezen vegyületek 

különböző molekuláris paramétereit kimértem és meghatároztam, felhasználva az 

adszorpciós és fordított fázisú vékonyréteg-kromatográfiát. 
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3.5. Növényvédőszerek és β-ciklodextrin származékok kölcsönhatása, fordított 

fázisú vékonyréteg-kromatográfiás és főkomponens analízis (PCA) 

tanulmányok alapján.  

 

Fordított fázisú vékonyréteg-kromatográfiával és főkomponens analízissel 

tanulmányoztam 18 növényvédőszer kölcsönhatását vízben oldott β-ciklodextrin 

polimerekkel (BCDP). A PCA-t azért alkalmaztam, hogy megmagyarázzam a kapcsolatot a 

kölcsönhatás viszonylagos erőssége és a vendégmolekulák számított felszíni paramétere 

között. A Penconazol kivételével a növényvédő szerek lipofilicitása BCDP előfordulása 

esetén lecsökkent. A PCA azt mutatta, hogy az apoláris felszíni paraméterek pozitívan 

korrelálnak a kölcsönhatás erejével. Az adatok azt jelezték, hogy komplex 

növényvédőszer-molekulák agrokémiai karakterei (adszorpció, szivárgás, lebomlás, stb.) 

különbözhetnek a nem komplex molekuláktól, amely módosított hatékonyságot 

eredményezhet.  [5] 

 

6.  ábra 

A metanol és a vízoldható β-cyclodextrin (BCDP) koncentrációinak hatása a cypofuriam 

lipofilicitására (RM érték). 
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Eredmények: 

 

1.) Bebizonyítottam, hogy a növényvédő szerek lipofilicitása a β- ciklodextrinnek 

koncentrációjának növekedésével és a mozgó fázis metanol koncentrációjának 

növekedésével is lecsökken, Rf értékük nő, azaz retenciójuk kisebb lesz. 

2.) A peszticid – β – ciklodextrin kapcsolat főleg az apoláros felszín fiziko- kémiai 

paramétereitől függ.  

3.) A komplexek retenciója attól függ, hogy a növényvédő szer molekula mely része, 

liganduma nem fér be a komplexbe. 

 

 

3.6. Módosított szilikagélek alkalmazása növényvédő szerek analízisében. 

II. Benzonitril és trifenilmetán származékok vékonyréteg-kromatográfiája. 

 

 

A Kieselgel HF254–et pirolízissel vagy szilanizáló hatóanyag kezeléssel, N-

aminoetil-aminopropil-trietoxy-szilánnal, vagy dimetil-szilán-propionsav-laktonnal 

módosítottam, és vékonyréteg-kromatográfiás retrenciós viselkedésüket benzonitril és 

trifenilmetán-származékokkal teszteltem. A benzonitril és a trifenilmetán származékokat 

(1:1) aceton:benzénből, illetve széntetrakloridból fejlesztettem adszorpciós vékonyréteg-

kromatográfiával; míg a trifenilmetán származékokat etilalkohol:vízben (7:3)  fejlesztettem 

fordított fázisú vékonyréteg-kromatográfiával. A benzonitrileknél a legmagasabb retenciót 

a nem módosított szilíciumdioxiddal észleltem, a következő legmagasabb értéket a 

pirolizált, illetve a kémiailag módosított szilíciumdioxid adta.  

Trifenil metán származékok esetében a kezeletlen és pirolizált sziliciumdioxidnak volt 

nagyobb hatása a retencióra. A főkomponens analízis (PCA) eredményei bizonyították, 

hogy a pirolizált sziliciumdioxid retenciós tulajdonságai jelentősen eltérnek a többi vizsgált 

állófázistól.  [6] 
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2  táblázat 

4-cyanophenylester főkomponens analízisének eredményei.  

Eluens: aceton : benzen 1:1 

 

 

Komponensek 
száma 

Saját érték Magyarázott 
teljes 

varianciahányad 
% 

1 2,01 40,29 

2 1,44 69,02 

3 0,83 85,54 

4 0,60 97,56 

 

 

3.  táblázat 

4-cyanophenylester főkomponens analízisének súlyai.   

Eluens: aceton : benzen 1:1 

Szilika Főkomponensek száma 
1 2 3 4 

1 0,88 -0,12 0,36 0,18 

2 0,96 0,02 0,08 0,02 

3 0,35 0,75 -0,15 -0,54 

4 -0,43 0,45 0,78 -0,02 

5 0,01 0,81 0,25 0,53 

 

 

Eredmények: 

1.) A hagyományos szilikagél felszínt pirolízissel és impregnálással módosítva új 

retenciós tulajdonságokat állapítottam meg, amelyek befolyásolják a növényvédő 

szerek elválasztását. 

2.) Benzonitril és trifenilmetán származékok elválasztását oldottam meg. 
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3.7. A dimenzionalitás csökkentése főkomponens analízis során – módszerek 

összehasonlítása.  

 

10-gyűrűszubsztituált anilin származék retenciós idejét mértük hat különböző 

fordított fázisú állófázison, és a retenciós paraméter log k-ját, a tányérszámát (N) és az 

asszimmetria faktorát (F) számoltuk ki minden vizsgált anyag esetében, minden oszlopban. 

Az állófázisok és a vizsgált anyagok közötti hasonlóságot és különbséget főkomponens 

analízissel és nemlineáris leképzéssel és cluster analízissel mértük fel. A számítások azt 

mutatták, hogy mind az állófázis, mind a vizsgált anyag retenciós jellemzői jelentős 

mértékben eltérnek egymástól. A számítások azt jelezték, hogy az eredmények nagyban 

függnek az alkalmazott többváltozós módszertől, ezért több számítási módszer alkalmazása 

és a kapott eredmények kritikus összehasonlítása indokolt. [7] 

 

 

4.  táblázat 
 
A kísérletekben alkalmazott fordított fázisú oszlopok jellemzői 
 
 

Állófázis száma és neve Paraméterek 
(mm) 

Gyártó 

I. Porózus szénoszlop 100x4,6 I.D. Hypercarb, Shandon, Runcorn UK 

II. Oktadecyl bevonatú 
szilika  oszlop 

100x4,0 I.D Hypersil ODS Shandon, Runcorn UK 

III Polybutadene bevonató 
aluminium oszlop 
(Alusphere RP-select B).  

125X4,0I.D. Merck AG, Darmstadt, Germany 

IV.Oktadecyl-bevonatú 
polystyrene-divinylbenzene 
polymer (Polysphere RP-C18) 

150x4,6 I.D. 

 

Merck AG, Darmstadt, Germany 

V. Hexyl bevonatú szilika 
oszlop 

100 x 4,0 I.D. Spherisorb, Phase Separation Ltd. 
Deeside UK 
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5.  táblázat 

 

Varianciahányados aránya a főkomponenseknél 
 
Főkomponensek 

száma 
Saját érték Varianciahányados 

% 
Teljes variancia 

hányados % 
1 2,30 45,97 45,97 

2 1,01 20,17 66,14 

3 0,77 15,45 81,59 

4 0,57 11,30 92,89 

 

 

6. táblázat 

 

Hasonlóság és különbség a fordított fázisú oszlopok között. (a római számok az                

1. táblázatban található oszlopokat jelzik). 

 
RP-HPLC 

oszlopok száma 
Főkomponens súlyok 

 1 2 3 

I 0,47 0,79 0,20 

II 0,86 0,14 0,02 

III 0,80 -0,01 -0,17 

IV 0,65 -0,34 -0,51 

V 0,53 -0,49 -0,67 

 

 

Eredmények: 

 

1.) Környezetszennyező anilin származékok elválasztását és retenciós jellemzőinek 

megállapítását oldottuk meg különböző, oszlopszerű fordított fázisú állófázisokon. 

2.) Az adatok és összefüggések elemzéséhez felhasznált többváltozós számítási 

módszerek (nem lineáris leképzés, cluster analízis) már önmagukban is 

befolyásolták az eredményeket. Ezért, több számítási módszer alkalmazására és a 

kapott eredmények kritikus összehasonlítására van szükség. 
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3.8. Néhány benzonitril észter hatása a búzapalánták K + felvételére; kvantitatív 
struktúra-aktivitás kapcsolatok 

 

15 benzonitril észter hatását vizsgáltuk búzapalánták (Triticium aestivum L. cv. F 

481) K+ felvételére. A pI50 értéket a lipofilitásával fordított fázisú vékonyréteg-

kromatográfiával határoztuk meg. A számítások azt bizonyították, hogy a lipofilicitás 

önmagában nem magyarázza a vegyületek biológiai aktivitását. A molekula második 

gyűrűstruktúrájának szterikus paramétere jó korrelációt mutatott a biológiai aktivitással. A 

Stepwise regressziós analízis eredményei azt mutatják, hogy hidrofób kölcsönhatások 

jelentős befolyást gyakorolhatnak a biológiai aktivitásra, de nem határozzák meg 

egyértelműen. A második gyűrűstruktúra jelenléte a molekulában csökkenti a 

hatékonyságot és inkább a szterikus paraméterek fontosságát bizonyítja. [8] 

 

7. táblázat 

A vizsgált benzonitril észterek kémiai szerkezete. Általános képlet: 

        

Vegyületek száma R1 R2 

1 H CO-CH3 

2 Cl CO-CH3 

3 Br CO-CH3 

4 I CO-CH3 

5 H CO-OCH3 

6 Cl CO-OCH3 

7 Br CO-OCH3 

8 I CO-OCH3 

9 Br CO-CH2-CH=CH2 

10 Br CO-CH2-CH2-OCH3 

11 Cl CO-O-  

12 Br CO-O-  

13 Cl CO-CH2-O- -Cl 
                 Cl 

14 Br CO-CH2-O- -Cl 
                 Cl 

15 I CO-CH2-O- -Cl 
                    Cl 
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Eredmény: 

 

1.) Bebizonyítottam, hogy a benzonitril észter molekula második gyűrűstruktúrája, s 

ezáltal jelentős mértékben a hidrofób kölcsönhatások, meghatározzák a vegyület 

biológiai aktivitását. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy a második gyűrűstruktúra 

jelenléte a sztérikus paraméterek fontosságát is bizonyítja. 

 

 

3.10. Benzonitril észter gyomirtószerek hatása néhány talajbaktérium növekedésére 

 

Néhány benzonitril észter gyomirtó szer hatását 20-640 ppm koncentráció 

tartományban agar diffúziós módszerrel vizsgáltuk a Bacillus megaterium, a B. cereus var. 

Mycocides, B. polymyxa, a B. subtilis, a Pseudomonas fluorescens és az Azotobacter 

chroococcum növekedésére. A késleltetés, a gátolt növekedés és végül a serkentés zónáit 

észrevételeztük. Az adatmátrixot elsődleges főkomponens analízissel (PCA) értékeltük. A 

benzonitril észterekkel szemben az Azotobacter chroococcum bizonyult a 

legellenállóbbnak. A benzonitril észterek mikroorganizmusok növekedésére gyakorolt 

hatása egyaránt függ a fajtól és a gyomirtó szer kémiai struktúrájától. A klórszubsztitúció 

jelentősen változtatott a hatáson, míg a bróm- és jódszubsztitúció hasonló biológiai 

aktivitást eredményezett. [9] 
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8. táblázat 

Benzonitril észterek különböző hatásai közötti összefüggés. A főkomponens analízis eredményei. 
Egyes mikroorganizmusok hatása és a különböző főkomponensekre adott válaszok 

Mikro-
organizmus 

 Főkomponensek száma 
1 2 3 4 5 6 

Bacillus gátlás 0,71 0,38 0,05 -0,02 -0,18 0,45 

megaterium korlátozott növekedés 0,86 0,35 -0,17 0,06 -0,09 0,05 

 serkentés 0,91 0,27 -0,03 0,15 -0,12 -0,11 

cereus gátlás -0,41 0,39 0,51 0,30 -0,14 0,50 

 korlátozott növekedés 0,45 -0,50 -0,15 0,50 -0,43 -0,04 

 serkentés 0,87 0,21 -0,10 -0,05 0,00 -0,36 

polymyxa gátlás -0,32 0,78 -0,33 -0,23 0,13 0,26 

 korlátozott növekedés 0,39 -0,70 0,33 0,25 -0,06 0,21 

 serkentés 0,42 -0,58 0,23 -0,47 -0,13 -0,07 

subtilis gátlás 0,60 -0,47 -0,46 -0,27 -0,02 0,33 

 korlátozott növekedés 0,93 0,28 0,03 0,09 -0,08 -0,06 

 serkentés 0,93 0,24 0,17 0,09 -0,09 -0,10 

Pseudomonas 
fluorescens 

gátlás 0,88 0,07 -0,01 -0,21 0,25 0,24 

 korlátozott növekedés 0,01 0,82 0,48 0,14 -0,03 -0,23 
 serkentés 0,91 0,19 -0,11 -0,16 0,15 0,00 

Azotobacter 
chroococcum 

gátlás 0,23 -0,18 -0,01 0,43 0,81 0,02 

 korlátozott növekedés 0,68 -0,34 0,48 0,06 0,24 0,06 
 serkentés 0,08 -0,07 0,77 -0,47 0,04 -0,04 
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8.a táblázat 
 
Főkomponensek Saját érték Teljes 

varianciahányad % 
1 7,87 43,70 

2 3,47 19,26 

3 1,90 10,57 

4 1,30 7,24 

5 1,10 6,13 

6 0,95 5,27 

 

 

Eredmények: 

 

1.) A benzonitril észterekkel szemben az Azotobacter chroococcum a legellenállóbb. 

2.) A főkomponens analízissel történt eredményértékelés kimutatta, hogy a benzonitril 

észterek a mikroorganizmusok növekedésére gyakorolt hatása egyaránt függ a 

fajtól és a gyomirtó szer kémiai struktúrájától. 

 

 

 

 

3.10. Sók hatása néhány környezet szennyező kukorica protein zein kötésére HPLC 

vizsgálatával 

 

12 organikus oldószer kötésének erősségét és jellemzőit vizsgáltuk a kukorica 

proteinjéhez a zeinhez, desztillált vízben és különböző sóoldatokban, zein-bevonatú szén 

HPLC oszlopon. Az oldószerek fizikokémiai paramétere és kötési jellemzője közötti 

kapcsolatot főkomponens analízissel értékeltük. Megállapítottuk, hogy az oldószer 

proteinhez való kötésében különböző interaktív erők vesznek részt, mely vegyes kötési 

mechanizmust jeleznek. A kötési jellemzőket egyformán befolyásolja az oldat molekula 

hidrofóbitása, és poláris paramétere is. A monokovalens kationok koordinációs adatai, 

ionizációja, és rácsenergiája jelentősen befolyásolta a szerves oldatok és a zein kötésének 

különböző aspektusait.  [10] 
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9.  táblázat 

 
 Oldószerek neve Gyártó 

1 Acetone Koch Light Ltd (Suffolk, UK) 

2 Tetrahydrofuran Riedel de Haen (Seelze, Germany) 

3 Acetonitrile Riedel de Haen (Seelze, Germany) 

4 1,4-dioxane Romil (Cambridge, UK) 

5 2-methoxyethanol Fluka (Seelze, Germany) 

6 2-ethoxyethanol Fluka (Seelze, Germany) 

7 2-propoxyethanol Fluka (Seelze, Germany) 

8 Methyl ethyl ketone Reanal (Budapest, Hungary) 

9 Ethylene glycol Donauchem (Budapest, Hungary) 

10 Propylene glycol Kemobil (Tata, Hungary) 

11 Glycerine Donauchem (Budapest, Hungary) 

12 1-propanol Chemolab (Budapest, Hungary) 

 

 
7. ábra 

Szerves oldószerek jellemző kromatogramjai zein-nel bevont szén alapú állófázison 

Abszorbancia 
200 nm 

 

Retenciós idő / perc 

A: etilénglikol, B: tetrahidrofurán, C: etilénglokol + tetrahidrofurán 
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Eredmény: 

 

1. Megállapítottuk, hogy az oldószerek proteinekhez való kötődésében vegyes kötési 

módszerek játszanak közre. A kialakuló kötések függnek, az oldat molekula 

hidrofóbitásától és a polaritásától. A jelen lévő sók ionizációja és rácsenergiája 

befolyásolják a szerves oldószerek zein-hez történő kötődését. 

 

 

3.11. Néhány szilíciumdioxid felületi pH értékének hatása a dansyl-aminosavak 

retenciójára 

 

 A dansyl-aminosavak retencióját 3.0, 4.5, 6.0, 7.5 és 9.0 pH értékű szilikagélben 

vizsgáltuk, adszorpciós vékonyréteg-kromatográfiával és fordított fázisú vékonyréteg-

kromatográfiával. A vékonyréteg-kromatográfiás vizsgálat során a dansyl-aminosavak 

retenciója lineárisan növekedett, a szilícium-dioxid felületi pH értékének növelésével 

egyetemben. Stepwise regressziós analízis bizonyította, hogy az α-karboxil csoport pK 

értéke gyakorolta a legnagyobb hatást a retencióra, míg a lipofilicitás kisebb befolyással 

bírt. Fordított fázisú vékonyréteg-kromatográfiás vizsgálattal az ellenkező hatást értük el, 

vagyis a dansyl-aminosavak retenciója lineárisan csökkent a pH érték növelésével, habár a 

pH érték hatása alacsonyabb volt, mint adszorpciós vékonyréteg-kromatográfiánál. 

Fordított fázisú vékonyréteg-kromatográfiás kondíciók alatt az aminosavak lipofilicitása és 

a pI érték volt felelős a retenció pH függéséért. Az ellentétes pH függés, melyet 

vékonyréteg-kromatográfiával és fordított fázisú vékonyréteg-kromatográfiával mértünk, 

feltehetően annak az eredménye, hogy a két rendszerben a dansyl-aminosav molekulák 

ellentétes irányban helyezkednek el. Vékonyréteg  kromatográfiában a poláris savas 

karboxil csoport  a  szilícium-dioxid felé  mutat, míg  fordított fázisú  vékonyréteg  

kromatográfiában  a  relatíve  apoláris, alkáli dimetil-aminonaftalin rész az álló fázis felé 

közeledik.  [11] 
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10. táblázat 

 

Néhány densyl-aminosav retenció értékének függése eltérő pH-jú szilikagél hordozó 

felületen. Adszorpciós vékonyréteg kromatográfia, eluens: dioxán, ( s= szórás) 

 

Aminosavak pH = 3.0 pH = 4,5 pH = 6.0 pH = 6,55 pH = 7,5 pH = 9.0 

 

 Közép- 
érték 

s Közép- 
érték 

s Közép- 
érték 

s Közép- 
érték 

s Közép- 
érték 

s Közép- 
érték 

s 

Ala -0,87 0,01 -0,73 0,04 0,29 0,02 0,74 0,03 0,93 0,04 1,47 0,04 

Asp 1,16 0,03 1,45 0,02 1,58 0,02 1,80 0,01     

Gin 1,05 0,03 1,08 0,04 1,53 0,03 1,72 0,03     

Glu 1,18 0,01 1,34 0,04 1,56 0,01 1,78 0,03     

HyPro -0,26 0,01 -0,16 0,02 0,96 0,01 1,36 0,03 1,34 0,03 1,88 0,04 

Le -0,56 0,03 -0,12 0,03   -0,09 0,03 0,29 0,04 1,05 0,01 

Leu -0,69 0,01 0,06 0,04 0,16 0,01 0,23 0,04 0,57 0,01 1,15 0,01 

NorLeo -0,52 0,01   -0,25 0,02 0,40 0,02 0,63 0,04 1,09 0,04 

Pro -0,42 0,01 -0,13 0,03 0,62 0,02 1,15 0,03   1,62 0,03 

Ser -0,25 0,01 0,67 0,01 1,12 0,03 1,59 0,04     

Thr   -0,55 0,02 1,21 0,01 1,77 0,03     

Val 0,98 0,03 -0,44 0,01 -0,40 0,02 0,50 0,04   1,16 0,02 
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11.  táblázat 

A retenció pH függése a dansyl-aminosavak fiziko-kémiai jellemzőitől (adszorpciós 

vékonyréteg-kromatográfia, eluens: dioxán) 

 

 

2
3423

2
1211 xbxbxbxbab ⋅+⋅+⋅+⋅+=  

x1=α-carboxyl csoport pK értéke 

x2=pl érték 

x3=aminosav oldalláncának lipofilicitása 

n=10, a=594-7,9, Fcalc.=38,8, F99,9%,=31,1, r2=0,9688, t99%=3,25 

 

 

 

 

Jellemzők 

Független változók 

x1 2
1x  x2 2

3x  

b -608,9 152,3 8,49 -8,95 

sb 174,4 37,9 2,34 1,99 

b% 43,0 49,2 3,5 4,3 

t calc 3,49 4,02 3,62 4,50 
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12.  táblázat 

 

Néhány dansyl-aminosav retenciójának függése eltérő pH-jú szilikagél hordozó felületen. 

Fordított-fázisú vékonyréteg kromatográfia, eluens: víz, (s= szórás) 

Amino 
acid 

pH = 3.0 pH = 4,5 pH = 6.0 pH = 6,55 pH = 7,5 pH = 9.0 

 Közép 
érték 

s Közép 
érték 

s Közép 
érték 

s Közép 
érték 

s Közép 
érték 

s Közép 
érték 

 

s 

Ala 1,23 0,02 0,90 0,03 0,67 0,02 0,56 0,02 0,50 0,01 0,48 0,01 

Asn 1,16 0,03 0,82 0,01 0,55 0,02 0,41 0,01 0,35 0,03 0,27 0,03 

Asp 0,63 0,02 -0,07 0,04 -0,41 0,01 -0,50 0,01 -0,73 0,04 -0,90 0,03 

Citr 1,31 0,03 1,09 0,01 0,88 0,01 0,77 0,04 0,68 0,02 0,63 0,01 

Gly 1,15 0,04 0,90 0,04 0,65 0,02 0,56 0,01 0,45 0,04 0,32 0,01 

Gin 1,31 0,01 0,94 0,01 0,70 0,01 0,50 0,01 0,46 0,01 0,41 0,03 

Gis 0,64 0,01 -0,11 0,03 -0,46 0,03 -0,58 0,04 -0,84 0,04 -0,95 0,01 

HyPro 1,15 0,03 0,90 0,03 0,68 0,02 0,60 0,02 0,49 0,02 0,37 0,01 

Le 1,59 0,04 1,47 0,02 1,36 0,04 1,26 0,01 1,24 0,04 1,20 0,01 

Leu 1,56 0,03 1,48 0,04 1,30 0,01 1,30 0,04 1,17 0,01 1,17 0,01 

NorLeo 1,74 0,02 1,62 0,02 1,42 0,03 1,29 0,02 1,21 0,03 1,19 0,01 

Pro 1,64 0,04 1,46 0,03 1,27 0,02 1,21 0,04 1,06 0,03 1,06 0,03 

Ser 1,10 0,04 0,83 0,03 0,60 0,03 0,55 0,04 0,45 0,01 0,44 0,04 

Thr 1,32 0,02 1,08 0,03 0,69 0,03 0,64 0,02 0,50 0,02 0,42 0,02 

Val 1,51 0,04 1,31 0,02 0,96 0,03 0,90 0,03 0,83 0,03 0,83 0,04 

 

Eredmény: 

1.) Megállapítottam, hogy adszorpciós kromatográfiás rendszerben az álló fázis pH 

értékének növelésével dansyl-aminosavak retenciája lineárisan nőtt. Fordított fázisú 

rendszerben pedig pont fordítva, csökkent. 
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3.12.  Besózási és kisózási hatások dansyl-aminosavak fordított fázisú vékonyréteg-

kromatográfiájában. Savak hatása 

 

Hangyasav, ecetsav, propionsav és perklórsav vizes oldatában, vékonyréteg-

kromatográfiával vizsgáltam 15 dansyl-aminosav retencióját. Mindegyik származék 

esetében, a savak kis koncentrációban növelték a retenciót. Ezt a hatást kísérletképpen az 

oldott molekulák poláris csoportjuk disszociációjának visszaszorításával magyaráztam, 

melynek eredménye, a lipofilicitás növekedése volt (kisózási jelenség). A magasabb 

koncentrációjú savoldatok csökkentették a retenciót (besózási hatás), a nem disszociált 

savmolekulák magasabb koncentrációja valószínűleg, egy organikus mobilfázisként 

funkcionál. Mind a besózási, mind a kisózási jelenség egyszerre magyarázható bilineáris 

funkciókkal. Az aminosavak polaritás paramétere, hidrofóbitásuk és az oldószerelegyben 

található sav erőssége egyszerre gyakorol hatást a retencióra. [12] 

 

 

13. táblázat 

 

Aminosavak fizikokémiai jellemzőinek hatása és az eluensben lévő savak erőssége, a  

2.számú egyenletben szereplő paraméterekre. A stepwise regresszió analízis eredménye. 

n=43 

 

I. 5635241 xbxbxbaa ⋅+⋅+⋅+=  

II. 411 bab += 2x⋅ 35 xb ⋅+  

III. 552412 xbxbab ⋅+⋅+=  

IV. b 5413 xba ⋅+=  

V. 541log xbaCM ⋅+=  

 

 

x2=pK  harmadfokú poláris csoport,  

x3=z1 (hidrofobicitás),  

x5=savak egyensúlyi állandója 
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Paraméterek Egyenletek száma 
 

I II III IV V 
 

a1 -12,26 162,8 183,8 -0,99 -2,53 
b4 21,49 -13,30 17,92 -0,24 0,26 
sb4 3,40 4,43 5,30 0,06 0,07 
b5 -14,21 5,88 -28,00 - - 
sb5 2,24 2,90 5,83 - - 
b6 -12,84 - - - - 
sb6 3,71 - - - - 
F 34,3 8,38 15,2 16,1 12,2 
r2 0,7251 0,2952 0,4325 0,2818 0,2299 
b4 

. % 39,14 59,66 41,30 - - 
b5 

. % 39,58 40,34 58,70 - - 
b6 

. % 21,28 - - - - 
 

Eredmény: 

 

1.) A kisózási-besózási jelenség megfigyelése és pontos kimérése a mozgó fázis sav 

koncentrációjának függvényében. A futtatószer savkoncentrációjának jó 

megválasztásával előidézhető a kisózási-besózási jelenség, ami lehetővé teszi az 

esszenciális aminosavak hatékony kimutatását és elválasztását. 

 

 

3.13. Különböző sók hatása néhány dansyl-aminosav fordított fázisú retenciójára 

vékonyréteg-kromatográfiában 

 

14 dansyl-aminosav származék retencióját vizsgáltam LiCl, NaCl, RbCl és CsCl 

(alkáli fémkloridok) oldószerelegyek használatával, fordított fázisú vékonyréteg-

kromatográfiában. A sók tipikus kisózási hatást fejtettek ki, vagyis mindegyik dansyl-

aminosav retenctiója növekedett az oldószerelegy sókoncentrációjának növelésével. Ezt a 

hatást kísérletképpen az oldott molekulák poláris csoportjai disszociációjának 

visszaszorításával magyarázom, mely növelte a lipofilicitást. A dansyl-aminosavak 

retenciójának és a sókoncentráció növekedésének viszonya lineáris volt. A kationok 

hidratációjának hidratált rádiusza és energiája, valamint a szabad aminosavak 

hidrofóbitása, illetve az α-aminosavak pK értéke együttesen gyakoroltak hatást a 

retencióra. [13] 
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14.  táblázat 

 

Összefüggés a só kisózási hatása és fizikokémiai paraméterei között.  

A stepwise regressziós analízis eredményei. 

 

( ) 2loglog 312
2

11 xbxbxbab ⋅+⋅+⋅+=  

64=n  5,349−=a  02,23=F  5350,02 =r  
 

Paraméter 
Független változó 

( )2
1x  1logx  2logx  

b  7,68 85,17 174,5 

bs  1,57 19,88 39,3 

Együttható % 17,41 32,96 49,63 
 
 
b= Az Eq.1. meredekségi értéke a kisózási jelenséghez kapcsoltan 

1x = kation sugár   

2x = kation hidratációs energiája 

 

15. táblázat 

A dansyl-aminosavak retenciós jellemzői és a szabad aminosavak fizikokémiai paraméterei 
közötti összefüggés. Stepwise regresszió analízis (n=12). 
 

I = RM0 (fő érték) = 2211 xbxba ⋅+⋅+  

II = b (fő érték) = 11 xba ⋅+  

Paraméter Egyenletek 
I II 

a  -3,22 6,05 

1b  0,41 -0,28 

1bs  0,18 0,11 

Együttható % 44,31 - 

2b  -0,17 - 

2bs  0,06 - 

Együttható % 55,69 - 
2r  0,7241 0,3814 

F 11,81 6,16 
 

b  = Az Eq (1). Meredekségi értéke a kisózási jelenséghez kapcsoltan.  

1x = α-amino csoport pK értéke   

2x = hidrofobicitás (z1) 
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Eredmények: 

 

1.) Stabil dansyl-aminosavak felhasználásával fordított fázisú vékonyréteg-

kromatográfiás rendszerekben alkáli fémkloridokkal a mozgó fázisban 

bizonyítottam kisózási jelenség meglétét. 

2.) A dansyl-aminosavak retenciója nőtt az oldószer elegy (mozgó fázis) só 

koncentrációjának növelésével, aminek oka a dansyl-aminosavak poláris csoportjai 

disszonanciájának visszaszorulása, ezáltal a lipofilicitás növekedése. 

 

 

3.14. A szilícium-dioxid rétegek felületi pH értékének módosító hatása néhány 

aminosav fordított fázisú retenciójára 

 

L-aminosav fordított fázisú vékonyréteg-kromatográfiás tulajdonságait vizsgáltam 

különböző felületi pH-jú paraffinon módosított Kiesegel 60H rétegen. Az 5%-os 

paraffinolaj hexánnal impregnált Kiesegel 60H pH értékei a következők voltak: 3.0, 4.5, 

6.0, 7.5, és 9.0. A kétbázisú aminosavak (arginin, lizin, ornitin) Rm és retenciós értéke a 

pH érték növelésével megnőtt, melynek éppen ellenkezőjét vártuk elektrosztatikus 

mechanizmus alkalmazása esetén. A többi esetben (hisztidin, izoleucin, leucin, norleucin, 

metionin és tirozin esetében) ellenkező hatást mértünk. Más aminosavak nagyon alacsony  

retenciós értéket produkáltak, és a pH függőség sem volt kimutatható. Ezekben az 

esetekben az állófázissal fellépő elektrosztatikus interakciók valószínűleg kisebbek, mint a 

többi vizsgált aminosav esetében. [14] 
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16. táblázat 

A retenció pH érzékenységének függése az aminosavak fizikokémiai paramétereitől.  
A stepwise regresszió analízis eredményei. 
 

paraméterek Független változók (y
nx ) 

 x1 x2 2
1x  2

3x  

b x 103 99,6 -12,7 -9,29 -3,19 

sb x 103 36,3 5,3 2,20 0,49 

b x % 22,5 11,5 31,4 34,6 

t 2,75 2,39 4,29 6,55 

 

=⋅⋅+⋅+⋅+⋅+= 1
2
34

2
132211 xxbxbxbxbab  α-amino csoport pK értéke 

=2x oldalláncok pK értéke, =3x  pl érték, n=9, Fcalc.=43,83, a=0,19, r2=0,9777, 

F99%=15,98, t90%=2,13, t95%=2,78, t99%=4,60 

 

Eredmények: 

 

1.) Egyes aminosavak retenciójára a pH változás nem hatott. 

2.) A kétbázisú aminosavak lipofilicitása (RM) és retenciója nőtt a pH növekedésével, 

míg más aminosavak esetében a lipofilicitás és a retenció csökkent a pH 

növekedésével. (A magyarázatot lásd az eredmények összefoglalásánál.) 

 

 

3.15. Hidroxipropil-β-ciklodextrin kölcsönhatása peptidekkel, vékonyréteg-

kromatográfiával végzett tanulmány 

 

Különböző koncentrátumú hidroxipropil-β-ciklodextrin (HP-β-CD) hatását 

vizsgáltuk néhány kis molekuláris tömegű peptid fordított fázisú vékonyréteg-

kromatográfiás viselkedésén, desztillált vízben illetve 0.05 M LiCl, NaCl, KCl, RbCl, és 

CsCl tartalmú oldatokban, és a HP-β-CD-peptid kölcsönhatás relatív erősségét határoztuk 

meg a mobil fázisban lévő HP-β-CD koncentráció függvényében. A peptidek lipofilitása 

szabályosan csökkent a mobil fázisban növekvő HP-β-CD koncentrációjával, mely 

bizonyította a peptidek és a HP-β-CD közötti kölcsönhatást (valószínűleg a 
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zárványkomplexek formációját). A főkomponens analízissel megállapítottuk, hogy 

mindegyik só eltérően befolyásolta a kölcsönhatást. A kétdimenziós nemlineáris 

leképezésen a peptidek csoportba rendeződtek, az aminosavak monomer jellemzői, és nem 

az aminosav egységek számának alapján, mely arra enged következtetni, hogy a HP-β-CD 

üregben csak egy terminális aminosav van. [15] 

 

17.  táblázat 

 
A mobil fázis okozta hasonlóságok és különbségek a HP-β-CD-peptid interakciók relatív 

erősségére. A főkomponens analízis eredményei. 

 

 
Főkomponens 

száma 

Saját érték Variancia 

hányad % 

Teljes 

varianciahányad 

% 

1 4,45 74,19 74,19 

2 0,78 13,06 87,25 

3 0,47 7,92 95,17 

 

Főkomponens súlyok 

Főkomponensek száma 

Paraméter 1 2 3 

Víz 0,88 0,19 -0,37 

LiCl 0,87 -0,04 0,44 

NaCl 0,93 -0,02 -0,31 

KCl 0,69 0,69 0,15 

RbCl 0,93 -0,18 0,16 

CsCl 0,84 -0,49 -0,02 
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8. ábra 

 

Hasonlóság és különbség a mobil fázis HP-β-CD-peptid interakcióra gyakorolt relatív 

erőssége között. Az iterációk száma 59, a maximális hiba 1,12 x 10-2.  A PCA súlyainak 

kétdimenziós nemlineáris leképezése. A térkép skáláján dimenzió nélküli számok 

találhatók, amelyek csak a kétdimenziós síkon található pontok elhelyezkedését jelölik. 

 

 

 

 

Eredmény: 

1.) Bizonyítottam a peptidek és a hidroxipropil-β-ciklodextrin közötti komplex 

kialakulását, amely révén a talajokhoz hasonlóan a retenciós tulajdonságok 

megváltoznak. A talajok bonyolult rendszerében a peptid komplexek retenciója 

hasonlóan módosul. Nyilvánvaló, hogy a talajban lévő egyéb anyagok (pl.: sók) 

további befolyással bírnak a peptid komplexek mozgására. 
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3.16 A vékonyréteg anyagának és az impregnálószerek hatása a lipofilicitás 

meghatározására nemionos felületaktív anyagok esetében fordított fázisú 

vékonyréteg-kromatográfiával 

 

9 nonilfenil etoxilát oligomer retencióját mértem meg 15 vékonyréteg-

kromatográfiás rendszerben, különböző molekuláris tömegű szilikon olajok, mint 

impregnálószerek és cellulóz- valamint alumínium-oxid vékonyrétegek alkalmazásával. Az 

adatok értékeléséhez a főkomponens analízist a korrelációs és kovariancia mátrixból is 

elvégeztem. A retenciós értékek nem követték az additivitás szabályait, – valószínűleg az 

oldószer molekuláinak sztérikus gátlása miatt –  és nem lineárisan változtak az etilénoxid 

lánc növelésével. A szilikon olajok molekuláris tömege elenyésző hatást gyakorolt a 

retencióra, ellenben az impregnálás mértékének növelésével a retenció is növekedett. A 

vékonyréteg jelentősen befolyásolta a nemionos felületaktív anyagok lipofilicitásának 

mértékét, és a cellulóz bizonyult a legmegfelelőbb vékonyrétegnek. A számítások azt 

bizonyították, hogy a korrelációs mátrix használata eltorzítja az adatokat, tehát a 

kovariancia mátrix használata javasolt.  [16] 

 

9. ábra 

A molekula etilénoxid csoportjai száma és a főkomponens analízis bemenő adatai közötti 

összefüggés. 

 Módszer A        Módszer B 

 

Az etilénoxid csoportok száma 
A módszer: kovarancia mátrix   B módszer: korrelációs mátrix 
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Eredmények: 

 

1.) Megállapítottam, hogy a nemionos felületaktív anyagok (nonilfenil-etoxilát 

oligomerek) retenciós értékei nem követték az additivitás szabályait és nem 

lineárisan változtak az etilénoxid lánc növelésével. 

2.) A szilikon olajok molekuláris tömege nemigen hat a nonilfenil-etoxilát oligomerek 

retenciójára, ám ha nő az impregnálás mértéke a retenció is nő. 

3.) A számításokból kiderült, hogy a korrelációs mátrix használata eltorzítja az 

adatokat, ezért a kovarancia mátrix használata javasolt. 

 

 

3.17. Vékonyréteg-kromatográfiás tanulmány: a nemionos felületaktív anyagok 

kötése a kukorica protein zeinhez 

 

Vékonyréteg-kromatográfiával tanulmányoztam 18, különböző hosszúságú apoláris 

etilénoxid lánccal rendelkező nemionos felületaktív anyag kötését kukorica proteinjéhez 

zeinhez, melyet zeinnel borított alumínium-oxid rétegeken végeztem, és metanol, 

monokovalens kationok, valamint a pH a kölcsönhatás erősségére és szelektivitására 

gyakorolt hatását vizsgáltam, spektrális leképező technika alkalmazásával és lépcsőzetes 

regressziós analízissel. A felületaktív anyagok zeinhez való kötését kimutattam. 

Meghatároztam, hogy a hidrofil etilénoxid egységek száma a felületaktív anyag 

molekulában gyakorolja a legnagyobb befolyást a kölcsönhatás erősségére, valamint, hogy 

a metanol és a sókoncentráció szerepe csak másodlagos fontosságú. A kation és a pH 

jellemzője  befolyásolta a felületaktív anyag - zein kölcsönhatás erősségét, valamint a 

szelektivitását. [17] 
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18. táblázat 

 

A pH és a kation tipusának hatása a felületaktív anyag-zein kölcsönhatás erősségére 

 

 
Mozgó fázis 

 
Potencia 

 
4 M LiCl -85,15 

4 M NaCl 79,60 

4 M KCl 28,01 

4 M RbCl 119,82 

4 M NH4Cl 19,14 

0.1 M Acetic acid -122,03 

4 M Acetic acid -78,21 

0.1 M Ammonium acetate -145,89 

4 M Ammonium acetate 5,82 

 

Megjegyzés: SPM-ből számított potencia értékek 
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10. ábra 

 

A pH és a kationok hatásából fakadó szelektivitás a felületaktív anyag-zein interakciójának 

jellemzése. Kétdimenziós nem lineáris szelektivitás térkép. Az iterációk száma:: 151, max. 

hiba: 1.93 x10-2 

 

 
 

 

 

Eredmény: 

 

1.) A nemionos felületaktív anyagok zeinhez való kötődését kimutattam. 

Megállapítottam, hogy a felületaktív anyag molekulájában lévő hidrofil etilénoxid 

egységek száma gyakorolja a legnagyobb befolyást a kölcsönhatás erősségére. 
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3.18. Szerves hulladékban tenyésztett Pleurotus ostreatus extracelluláris  

           β-glükozidáz folyadékkromatográfiás és elektroforetikus jellemzése 

 

Különböző, agrokémiai hulladékot tartalmazó tenyészetekben vizsgáltuk a lignines 

fungus, a Pleurotus ostreatus β-glükozidáz (I) produkcióját. Anioncserélő 

kromatográfiával tisztítottuk az I-t, és a tisztított I molekuláris tömegét és pI-jét SDS-

PAGE és izoelektronikus fókuszálással mértük, stabilitását valamint kinetikus paramétereit 

pedig spektrofotometriával. Kiderítettük, hogy I retenciós ideje, molekuláris tömege, és pI-

je a tenyészet összetételétől függ, valamint, hogy a különböző eredetű I enzimek aktivitása 

és stabilitása nagyon hasonló egymáshoz. A különböző töltőanyag-tenyészetű Pleurotus 

ostreatus I enzim produkciójának tisztítására és jellemzésére megfelelőnek bizonyult a 

kromatográfiás és elektroforetikus módszerek kombinálása. [18] 

11. ábra 

Nyers enzim előkészítésének jellegzetes kromatogramjai 

 

 

 Abszorpció   Abszorpció   Abszorpció 
 280 nm   280 nm   280 nm 

 

  Idő (perc)     Idő (perc)   Idő (perc) 

       F1              F2           F3 
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Eredmény: 

 

1.) Kromatográfiás és elektroforetikus módszerek kombinálásával sikerült hatékonyan 

elvégezni a Pleurotus ostreatus I enzimjének tisztítását és jellemzését. 

  

  

3.19. Háromdimenziós főkomponens analízis  (PCA) alkalmazása az enzimkinetika 

tanulmányozásában. Empirikus megközelítés a komponens mátrixok 

dimenzióinak meghatározására 

 

A kation típusának, koncentrációjának és fermentáció idejének négy Lentinus 

edodes törzs xilán produkciójára gyakorolt hatását vizsgáltuk. Az enzimaktivitás közötti 

hasonlóságok és különbségek meghatározására háromdimenziós főkomponens analízist 

(3D-PCA), majd nemlineáris térképezési technikát (NLMAP) alkalmaztunk. Kidolgoztunk 

egy empirikus módszert a komponens mátrixok dimenzionalitásának csökkentésére. Nem 

találtunk lineáris kapcsolatot a kationok enzim-produkcióra gyakorolt hatása, sem pedig 

ion radiensük, koncentrációjuk és töltésük között. Az enzimprodukció hasonló volt 

körülbelül 20 napos fermentáció alatt, majd jelentősen megváltozott. A törzsek 

enzimaktivitása is különbségeket mutatott. Az eredmény bizonyította, hogy a komponens 

mátrixok dimenzionalitásának csökkentése elhanyagolható hatást gyakorol a magyarázott 

eltérésre, viszont módosítja az eredeti mátrix elemeinek hasonlatosságát és különbségét. 

Megállapítottuk, hogy a 3D-PCA majd az NLMAP alkalmazása hasznos eszköz az 

enzimkinetika tanulmányok háromdimenziós adatmátrixainak kiértékelésére. [19] 
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19. táblázat 

 

A háromdimenziós főkomponens analízis fő paraméterei, melyhez 28-5-3 komponensű 

mátrixot használtunk fel (PCA I) 

 

 

No. 

Iterációk száma: 4 Teljes variancia 
hányados (%): 

95.37 Főkomponens faktorok 

 

A 

 

 

B 

 

C 

Teljes variancia 
hányados 

varianciahányados 
százaléka 

1 1 1 1 87,10 
2 2 2 1 5,87 
3 2 1 2 0,90 
4 3 1 2 0,70 
5 3 1 3 0,55 
6 4 2 2 0,45 
7 2 2 2 0,43 

 

 

20. táblázat 

 

A háromdimenziós főkomponens analízis fő paraméterei, melyhez 4-2-3 komponensű 

mátrixot használtunk fel (PCA I) 

 

 

 

No. 

Iterációk száma: 4 Teljes variancia 
hányados (%): 

95.37 PCA faktorok 

 

A 

 

B 

 

C 

Teljes variancia 
hányados 

varianciahányados 
százaléka 

1 1 1 1 89,47 
2 2 2 1 6,06 
3 2 1 2 1,00 
4 3 1 2 0,77 
5 3 1 3 0,58 
6 4 2 2 0,55 
7 2 2 2 0,43 
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Eredmények: 

 

1.) Nem találtunk lineáris kapcsolatot a kationok enzim produkcióra gyakorolt hatása, 

sem pedig ion radiensük, koncentrációjuk és töltésük között. 

2.) A három dimenziós főkomponens analízis, majd a nemlineáris térképezési technika 

jól használható eszköz az enzimkinetikai tanulmányokból származó 

háromdimenziós adatmátrixok kiértékeléséhez.  

 

 

 
3.20. A tenyészet összetételének hatása a Lentinus edodes törzsek laktáz 
produkciójára 
 
 

A kationok töltése, ionsugaruk és koncentrációjuk, valamint a fermentációs idő 

négy Lentinus edodes törzs laktáz produkcióra gyakorolt hatását vizsgáltuk 28 különböző 

fermentáló tenyészet és 60 nap fermentáció segítségével. 10 naponként vettünk mintát és 

spektrometriával határoztuk meg a laktáz-aktivitást. Főkomponens analízist (PCA) 

használtunk a minták laktáz-aktivitása közötti hasonlóságok és különbségek 

meghatározására. Miután a PCA nem alkalmas a laktáz produkció különböző faktorainak 

(kultúrák összetétele, fermentációs idő, Lentinus edodes törzs) erősségi (potencia) és 

szelektivitási hatásainak elkülönítésére, ezért spektrális térképezési eljárással (SPM) 

különítettük el őket. A főkomponens (PC) mátrixok töltetének és változóinak 

dimenzionalitása is és a szelektivitási térkép is ketdimenziósra csökkent a nemlineáris 

térképezési eljárás használatával. A PCA és az SPM eredményeket a PCA és SPM 

térképek potenciaértéke és azok koordinátának lináris kapcsolata alapján számítottuk 

ki.[20] 

 

Eredmények: 

 

1.) Meghatároztuk, hogy sem a kationok, sem a fermentáló tenyészetben található 

koncentrációjuk nem gyakorol jelentős hatást a laktáz-produkcióra. Kiderítettük, 

hogy a Lentinus edodes törzsek típusa és a femrentáció ideje jelentős hatást 

gyakorol a laktáz-produkció erősségére, valamint annak szelektivitására is.  
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2.) Bizonyítást nyert továbbá, hogy a PCA és az SPM eredményei jelentősen eltértek 

egymástól. Ezért erősen javasoljuk ezek együttes alkalmazását jövőbeni kvantitatív 

struktúra-aktivitás kapcsolat (QSAR) tanulmányok során. 

 

 

3.21. Nemionos tenzidek hatása néhány talajbaktérium növekedésére 

 

 
Néhány nonifenil-etilén-oxid polimer (nem-ionos tenzid) Bacillus megateriumra, a 

B. cereus mycoidesre, a B. polymyxára, a B. subtilisre, a Pseudomonas fluorescens-re és az 

Azotobacter chroococcumra gyakorolt hatását vizsgáltam, 20-800 ppm-es koncentrációban 

agar diffúziós módszerrel. A késleltetés, a gátolt növekedés és végül a serkentés zónáit 

Shimadzu C-930 kettős hullámhosszú vékonyréteg-kromatográfiás szkenner műszerrel 

észrevételeztem. Az adatmátrixot főkomponens analízissel értékeltem. Az A. chroococcum 

semelyik koncentrátumban nem reagált egyik tenzidre sem. A többi mikroorganizmus 

növekedését a tenzidek késleltették. Serkentést a B megaterium és B. cereus mycosides 

esetében mutattam ki. A nemionos tenzidek hatása csökkent a hidrofil etilén-oxid lánc 

hosszának megnövelésével. Ez a jelenség azzal a feltételezéssel magyarázható, hogy a 

tenzidek aktivitása membránromboló hatásuktól függ. A nagyméretű nonilfenil csoport az 

apoláris zsírsav láncok közé épül, rendszertelenné téve a membránstruktúrát. A hosszabb 

hidrofil etilén-oxid lánc módosítja a tenzidek eloszlását a membrán apoláris és poláris 

régiói között, melyek a vizes fázis felé csoportosulnak. Ez a biológiai aktivitás csökkenését 

vagy megszűnését eredményezi. [21] 
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12. ábra 

Különböző tenzidek hatása a Bacillus substilis növekedésére: 1, A4: 2,  A6: 3, A9:4, 

más tenzidek 

 Gátlási zóna 

  

Tenzid koncentráció  (ppm) 

 

Eredmények: 

 

1.) Az A. chroococcum semelyik koncentrátumban nem reagált egyik tenzidre sem, 

azaz nem volt rá hatással. 

2.) A B. megatérium és a B. cereus mycoides esetében a tenzidek serkentőleg hatottak. 

3.) A többi mikroorganizmus növekedését a tenzidek késleltették, vagy gátolták. 
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3.22.   A főkomponens analízis és a Tucker3-modell összehasonlítása. Esettanulmány 

 

Mind a főkomponens analízis (PCA), mind a Tucker3 modell alkalmazásával 

értékeltük a laktáz enzim aktivitási adataiból álló, háromdimenziós adatmátrixot. Aktivitási 

adatot 28 tenyészetben, 6 mintavételi időpontban és négy Lentinus edodes törzsben 

észleltünk. A PCA-t háromszor alkalmaztuk úgy, hogy az egyik faktor mindig a változó 

volt és a másik két faktor az állandó. A PCA-k által számított súlyok mátrixainak 

dimenzionalitása és a Tucker3 modell komponenseinek mátrixa kétdimenziósra csökkent a 

nemlineáris térképezés technika hatására. [22]  

 

13. ábra 
 
A: A PCAs-ből számított főkomponens analízis két-dimenziós nem lineáris 

leképezése. Az  iterációk száma: 20, A maximális hiba: 1,58 x10-2 
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B: Az ide vonatkozó komponens mátrixához tartozó pont a Tucker 3 model 4,3,2-ből 
került kiszámításra 
 
 

 
 
 

 

Eredmények: 

 

1.) Bebizonyosodott, hogy a Tucker3 modell komponens mátrixainak dimenzionalitása 

előre kiszámítható a PCA eredmények alapján.  

2.) A lineáris regresszió analízis azt mutatta, hogy az eredeti adatpontok eloszlása a 

kétdimenziós nemlineáris térképeken jelentős mértékben függ attól, hogy az adat 

PCA-val vagy a Tucker3 modellel lett-e kiszámítva.  
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4. Az eredmények összefoglalása 
 

 
1. A talajban ható és a talaj életet befolyásoló növényvédő szerek, növényvédő szer 

bomlástermékek és felület aktív anyagok (2- nitro- 4- cioanolfenil észterek, triazin 

származékok, trifenil metán származékok, nonil fenil etoxilát polimerek stb.) gyors, 

hatékony, jól reprodukálható kimutatását és egymástól történő elválasztását 

valósítottam meg különböző kromatográfiás álló fázisokon, különböző 

kromatográfiás rendszerekben. 

 

2. Kísérleti munkám révén megállapítottam és utólagos számításokkal igazoltam, 

hogy mind az állófázis eredeti tulajdonságainak, mind az impregnáló szer 

tulajdonságainak egyaránt szerepe van a fordított fázisú vékonyréteg 

kromatográfiás elválasztásokban. 2-nitro- 4- ciano fenil észterek és trifenil- metán 

származékok, mint növényvédő szerek elválasztásakor a hordozók még 

impregnálás után is megtartották retenciós tulajdonságaikat s ezen eredeti 

tulajdonságok befolyásolják a fenti növényvédő szerek elválasztását. 

 

3. Megállapítottam, hogy a nemionos felület aktív anyagok hatékony elválasztásához 

a cellulóz álló fázis a legjobb, ugyanis ezen anyagoknak kicsi a lipofilicitása. Már 

pedig a nemionos felületaktív anyagok RM (lipofilicitás) értékei közötti 

különbségek nagyobbak cellulóz hordozón, mint más hordozó rétegen. Ezen 

fordított kromatográfiás rendszerben is bebizonyosodott, hogy a szilikon olajok 

molekuláris tömege alig hat a nemionos felületaktív anyagok retenciójára, de az 

impregnálás mértékének növelése növeli a nemionos felületaktív anyagok 

retencióját. 

 

4. Benzonitril észterek fordított fázisú vékonyréteg kromatográfiás vizsgálata kapcsán 

rámutattam a sztérikus paraméterek szerepére az elválasztási folyamatban. A 

benzonitril észter gyomirtó szerek talajban élő baktérium törzsekre gyakorolt 

hatásának tanulmányozásakor megállapítottam, hogy a mikroorganizmusok 

növekedésére gyakorolt hatás egyaránt függ a fajtól és a gyomirtó szer kémiai 

struktúrájától. 
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5. 37 tiofoszforil- glicin amid (gombaölő szer) elválasztását adszorpciós és fordított 

fázisú vékonyréteg-kromatográfiás rendszerben valósítottam meg. 

Bebizonyítottam, hogy ezen vegyületek molekuláris paraméterei meghatározhatók 

vékonyréteg-kromatográfiás rendszerekben. 

 

6. Számításokkal igazoltam 18 általánosan alkalmazott növényvédő szer esetében, 

hogy β- cyclodextrinnel ezek a vegyületek kölcsönhatásba lépnek és a kölcsönhatás 

megváltoztatja a vizsgált növényvédő szer molekulák agrokémiai karakterét 

(adszorpció, szivárgás, lebomlás stb.). Ennek jelentősége van a talajokban történő 

komplexek képződésére és az így kialakuló komplexek talajokra gyakorolt 

hatására.  

 

7. Ugyanakkor bizonyítottam azt is, hogy a kis molekuláris tömegű peptidek 

(valószinűleg, zárvány komplex formáció) képeznek hidroxipropil-β- 

ciklodextrinnel, hiszen a peptidek lipofilicitása, azaz a retenciója szabályosan 

csökkent a mobil fázisban növekvő hidroxipropil-β-ciklodextrin koncentrációjával. 

A talajban keletkező hasonló peptid komplexek kötődése és mobilitása ugyanígy 

megváltozik. 

 

8. Leírtam 12 potenciális környezetszennyező anyag (szerves oldószer) esetében a 

kukorica proteinhez (zein) való kötődés erősségét befolyásoló fizikokémiai 

paramétereket. Ezzel rámutattam arra, hogy a talaj agrokémiai viszonyai (pl.:só 

koncentrációja) hogyan befolyásolhatják az így kialakuló kölcsönhatást. Kutató 

munkám révén bebizonyítottam a nemionos felületaktív anyagok zeinhez való 

kötődését. Megállapítottam, hogy a felületaktív anyag molekulájában lévő hidrofil 

etilénoxid egységek száma gyakorolja a legnagyobb befolyást a kölcsönhatás 

erősségére. A kromatográfiás rendszerek metanol és só koncentrációi csak 

másodlagos hatással bírnak. Ugyanakkor a sók koncentrációi és kémiai jellemzőik 

valamint a pH jelentősen befolyásolják az ilyen felületaktív anyag- kukorica protein 

(zein) interakciók szelektivitását. 
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9. Dansyl- aminosavak esetében igazoltam, hogy a mozgófázis sókoncentrációja 

összetett hatást gyakorol a retencióra (kisózási-, besózási hatás). A mozgó fázisban 

ecetsav, hangyasav, propionsav stb. jelenléte szintén előidézi a kisózási-besózási 

jelenséget. Mindegyik dansyl-aminosav esetében a savak kis koncentrációban 

növelték a retenciót. Ezt a hatást az oldott molekulák poláris csoportjuk 

disszociációjának visszaszorításával magyaráztam, melynek eredménye a 

lipofilicitás növekedése volt (kisózás). A magasabb koncentrációjú sav oldatok 

csökkentették a retenciót. A nem disszociált sav molekulák magasabb 

koncentrációja valószínűleg egy organikus mobil fázisként funkcionált (besózás). 

 

10. Az aminosavak, mint bioaktív vegyületek hatékony elválasztásához szükség van a 

megfelelő kromatográfiás körülmények megválasztására. Legcélszerűbb fordított 

fázisú vékonyréteg kromatográfiában ezen bioaktív vegyület csoport esetében az 

álló fázis pH- jának megváltoztatásával kísérletezni. Azt találtam, hogy a két bázisú 

aminosavak (arginin, lizin, ornitin) esetében a lipofilicitás és a retenció nőtt a pH 

növekedésével, míg más aminosavak esetében a lipofilicitás és a retenció csökkent 

a pH növekedésével. Ennek oka, hogy az impregnálás, ami a fordított fázist 

biztosítja soha nem lehet tökéletes, azaz a le nem fedett szilanol csoportok és az 

aminosavak poláris csoportjai között elektrosztatikus kölcsönhatások (hidrofil) 

lépnek fel. Az aminosavak retenciójára még az aktív szilanol helyek pH változása 

is hat. A le nem fedett szilanol csoportok megnövekedett, vagy csökkentett 

adszorpciós kapacitásának kialakulása a jelenlévő kationok és anionok hatására 

történik. (Kettős retenciós mechanizmussal állunk szemben.) 

 

11. Matematikai statisztikai módszerek újszerű alkalmazásával bizonyítottam a 

főkomponens analízis és a stepwise regressziós analízis alkalmazhatóságát a 

kromatográfiás adatértékelésben. 

 

12. Több vegyületcsoport kromatográfiás elválasztási adatainak értékelésében 

bebizonyítottam, hogy a főkomponens analízis a korrelációs és kovariancia 

mátrixból elvégezve eltérő eredményt adhat. Számításaim bebizonyították a 

kovariancia mátrixból elvégzett főkomponens analízis előnyeit a kémiai 

adatértékelésben. 
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13. Az adatmátrix dimenzionalitásának csökkentése kapcsán rámutattam arra, hogy a 

kétdimenziós nemlineáris leképzés és a cluster analízis hasznos eszköz az 

eredmények szemléletessé tételében. Ugyanakkor környezetszennyező anilin 

származékok esetében megállapítottam, hogy az adatok és az összefüggések (álló 

fázisok, vizsgált anyagok) elemzéséhez felhasznált fent említett több változós 

számítási módszerek már önmagukban is befolyásolták az eredményeket. Emiatt 

több számítási módszer alkalmazására és a kapott eredmények kritikus 

összehasonlítására van szükség. 
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