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A lipidek olyan vegyületek, melyek apoláros és egyes poláros oldószerekben 
ün. zsíroldószerekben oldódnak.

A neutrális zsírok mint ismeretes, a glicerinnek zsírsvakkal képzett észterei. 
A foszfolipidek alapvető alkotótésze a foszfatidsav. A foszfatidsavban a glicerin 
a’ helyzetű hidroxil-csoportját foszforsav, az a és ß helyzetű hidroxilcsoportokat 
pedig a zsírokhoz hasonlóan zsírsav észterezi. A foszfatidsav az emlősök szerve
zetében csak mint a zsírok bioszintézisének közbenső terméke fordul elő, ezzel 
szemben növényekben (pl. káposzta) nagyobb mennyiségben is megtalálható. 
A glicerinhez kapcsolódó foszforsav szabadfunkciós csoportjai más vegyületek- 
kel is reagálhatnak, és ekkor az ün. foszfolipidekhez jutunk. A foszfolipidek 
eltérően a neutrális zsíroktól, poláros tulajdonságokkal rendelkeznek.

A foszfolipidek csoportosítása:
a) glicerin foszfatidok: lecitinek kefalinok szerinfoszfatidok
b) ionozit foszfatidok
c) szfingomielinek
d) plazmalogének
A növényekben és biológiai anyagokban legnagyobb mennyiségben a lecitin 

és kefalin fordul elő.

A foszfolipidek biológiai jelentősége és előfordulása

A foszfolipidek biológiai jelentőségét i t t  csak néhány példával kívánom 
szemléltetni. Igen lényeges szerepük van a sejthártya, az endoplazmatikus 
retikulum, a mitokondriumok membránjainak felépítésében (1—3).

Valószínűnek látszik, hogy ateroszklerotikus megbetegedéseknél egyéb más 
tényezők mellett a foszfolipidek is fontos szerepet játszanak. Számos szerző meg
figyelése szerint ilyen esetekben a szérum koleszterintartalom jelentős mértékű 
emelkedésével egyidejűleg a foszfolipid-tartalom csökken (4 — 5).

A foszfolipideknek a terhességben és a szülésben betöltött fontosságára 
intézetünkben korábban végzett kísérleti munka is felhívta a figyelmet. Az anya 
és újszülött szérumlipidjeinek vizsgálata azt mutatta, hogy koraszülés, illetve 
toxémia esetén a koleszterinrfoszfolipid arány a normál értékhez képest csök
ken (6 ).

A foszfolipidek biológiai jelentőségéről E. Day és S. Lewy adnak összefog
lalót (7).

Élelmiszereink közül a foszfolipidek nagyobb mennyiségben a növényi ola
jokban fordulnak elő. Jelentős a tojássárga és a tej foszfolipid-tartalma is. Hazai
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élelmiszereink foszfolipid-tartalmának és az egyes frakciók arányának ismerete, 
azok biológiai jelentősége m iatt fontosnak látszik és dietoterápiás szempontból 
is lényeges lehet. Ilyen irányú rendszeres felmérés hazánkban -  tudomásom 
szerint — nem történt.

A foszfolipidek analitikája

A foszfolipidek élelmiszerekben és biológiai anyagokban való meghatá
rozásához először természetesen megfelelő érzékenységű specifikus, ugyanakkor 
sorozatvizsgálatokhoz is alkalmazható, tehát nem túlságosan idő és anyagigényes 
analitikai eljárásokra van szükség.

Az egyes foszfolipid-frakciók elválasztására — az irodalmi adatok szerint — 
különféle, főképpen kromatográfiás eljárásokat használnak. Ezekről a mód
szerekről, valamint a foszfolipidek kvantita tív meghatározásáról szeretnék a kö
vetkezőkben rövid tájékoztatást adni.

Foszfolipidek elválasztása

Mint ismeretes, a foszfolipidek a neutrális zsíroktól eltérően, poláros tu la j
donságokkal rendelkeznek. Ez az eltérő tulajdonság elválasztásukra is kitűnően 
felhasználható. Apoláros oldószerelegy segítségével oszlop- vagy vékonyréteg- 
kromatográfiával a neutrális zsírok egymástól és a foszfolipidektől jól elválaszt
hatók, a foszfolipidek ilyen körülmények között a starthelyen maradnak. Poláros 
komponenseket (pl.' alkohol) is tartalmazó oldószer-eleggyel pedig az egyes 
foszfolipid grakciók különíthetők el. Ugyanekkor a neutrális zsírok az oldószer
frontban helyezkednek el. A starthelyen maradó foszfolipidek nem zavarják a 
neutrális komponensek elválasztását, ezzel ellentétben viszont az oldószer
frontjával együtt haladó neutrális komponensek a foszfolipidek szétválasztásá
nál, különösen, ha a foszfolipidek viszonylagos mennyisége csekély, zavarólag 
hatnak. Ezért célszerű kromatografálás előtt a neutrális zsirokat a foszfolipidek
től a később ismertetésre kerülő oszlopkromatográfiás módszerrel elválasztani.

A foszfolipidek egymástól és apoláris komponensektől való kromatográfiás 
szétválasztására Wilsgrube figyelemre méltó módszert ajánl (8 .) A szerző szé- 
rumlipidek elválasztására ajánlott módszerének lényege, hogy szilikagél rétegen 
poláros oldószer-komponenst is tartalmazó futtatószerben a foszfolipid-frakció- 
kat választja szét, majd a lemezt megszárítva, egy második, eltérő összetételű 
oldószerelegyben kifejlesztve a neutrális komponenseket ugyanazon a kroma- 
togramon különítik el egymástól.

Amint már említettem, kloroform-metanol 2 : 1 arányú elegyével végzett 
extrakció után (9) számos szerző szerint célszerű — az első ábrán szemléltetett 
módon a foszfolipideket a neutrális zsíroktól oszlopkromatográfia segítségével 
elkülöníteni, és csak ezután végezni el a foszfolipid-frakciók rétegkromatográfiá- 
val való elválasztását (10  — 20).

Az alkalmazott adszorbens leggyakrabban metakovasav (silicic acid), de 
DEAE cellulóz (DEAE — dietil-amino-etil,) Florisil és DEAE Sephadex L H -2 0  
is használható. A metakovasav oszlopon a zsírokat általában egy poláros és egy 
neutrális frakcióra választják szét, míg a többi adszorbens segítségével, a meg
felelő poláros:apoláros oldószer arány megválasztásával több frakció is kapható. 
A metakovasavat felhasználás előtt kloroformmal, majd metanollal mossák, és 
szobahőmérsékleten szárítják. Szárítás után kloroformban szuszpendáltan 
tö ltik  az oszlopba, ahonnan a neutrális komponenseket kloroformmal, a fosz
folipideket pedig metabollal eluálják. Duttera 250 — 300 mg összlipidnek az emlí-
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te tt módon történő szétválasztásához 60 g metakovasavat használ, 2,5 cm átmé
rőjű és 28 cm magas oszlopon ( 10).

A foszfolipidek vékonyrétegen történő elválasztására az irodalom sokféle 
futtatószert ajánl. Ezek az oldószerelegyek lehetnek:

a) savas jellegűek
b) bázikus jellegűek
c) semlegesek.
A savas jellegű futtatószerek általában (21 -2 3 ) 

kloroform-metanol-ecetsav (hangyasav)-víz,
a lúgosak (24 — 25)

n-propanol-ammóniumhidroxid
kloroform-metanol-ammóniumhidroxid-víz,

a semlegesek pedig (26 — 28) 
kloroform-metanol-víz 
aceton-benzol-víz

összetételűek.
A futtatószerek közül mindig az adott feladatnak legmegfelelőbb összetételűt 

kell kiválasztani. Több szerző a tökéletes elválasztáshoz a kétdimenziós futtatást 
ajánlja (29-30) .

A foszfolipidek kvantitatív meghatározása

Legegyszerűbbek azok a módszerek, melyeknél a vékonyrétegen elválasztott 
foszfolipid-frakciókat az adszorbensről eluáljuk, és a roncsolás után meghatáro
zott foszfor-tartalom alapján következtetünk a foszfolipidek mennyiségére. 
A foszfortartalom meghatározására leggyakrabban az ammóniummolibdátos 
színreakció utáni fotometriás mérést ajánlja az irodalom (28, 31 -35 ). A módszer 
pontossága és érzékenysége megfelelő, hátránya azonban, hogy sorozatvizsgála
tok céljaira időigényessége miatt nem alkalmas. Ilyen szempontból lényegesen 
kedvezőbbnek látszanak a denzitometriás módszerek.

Ezeket a módszereket az alábbi részletezés szerint lehet összefoglalni:
a) A lemez előhívása után megjelenő színes foltokat denzitométerrel értékel

jük  (36-39).
Előhívásra alkalmas reagensek pl. az amrnóniummolibdát, a rézacetát és az 

ammóniumbiszulfát. Erről a módszerről eltérő véleményeket olvashatunk az 
irodalomban. Több szerző a következő pontban ismertetett „elszenesítési”  mód
szereket inegbízhatóbbnak tartja .

b) A vékonyrétegen elválasztott foszfolipideket elszenesítjük és a fekete 
foltokat denzitométerrel értékeljük (40 — 45).

Az elszenesítés történhet:
különféle töménységű kénsavval,
kénsav és oxidálószer elegyével.
A módszer igen nagy hátránya a tömény kénsavval való munka és az, hogy 

nagyon pontosan be kell tartani a hőkezelési előírásokat. Alacsonyabb hőmérsék
leten és rövidebb ideig az elszenesítés (roncsolás) nem kvantitatív, magasabb 
hőmérséklet esetén pedig a szén egy része széndioxid alakjában eltávozhat. Az 
irodalom speciális ventillációs szárítószekrényt ajánl erre a célra. Fokozottabb 
mértékű a bomlásveszély, ha a kénsavon kívül még erős oxidálószereket is (mint 
pl. káliumbikromát) használunk. K vantita tív elszenesítésnél fontos szerepet 
játszik még a molekulában levő kettőskötések száma. Több szerző tapasztalata
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szerint sok telítetlen jelenlétében a kvantitatív elszenesítés nehezen megoldható 
feladat, ezért ajánlatos a vékonyrétegen történő elválasztás előtt a telítetlen 
kötéseket telíteni (46-47). Ez a folyamat legcélszerűbben alkoholos oldatban 
platinaoxid katalizátor jelenlétében történhet.

c) Az elválasztott foszfolipideket előhívás után fluorimetriásan mérjük (48).
Az l-anilin-8-naftalin-szulfonát (ANS-Mg-só) vizes oldatával bepermetezett 

kromatogramon a foszfolipidek UV fényben zöldes-sárgán világítanak. A denzi- 
tométer TLC kamrájában a kromatogramot megfelelő erősségű gerjesztőfénnyel 
megvilágítva, a 375 nm-es szűrő beiktatásával kvantita tív kiértékelést végez
hetünk. Minden kiértékeléskor ajánlatos foszfolipid standard-sort is futtatn i.

Gázkromatográfiás módszerek foszfolipid analitikában

A lipidek gázkromatográfiás vizsgálatánál a lecitin bomlásából származó 
csúcsokat figyeltek meg.

A keletkezett pirolízis termékek mennyiségéből következtetni lehet a fosz
folipid mennyiségére (49). A foszfolipidek pirolíziséből származó vegyületek 
Perkins és munkatársai vizsgálták gázkromatográfia és tömegspektroszkópia 
együttes alkalmazásával (50).

Ismeretes olyan módszer is, amelynél a foszfolipideket „phosphorilase C”  
enzimmel defoszforizálják és a keletkezett terméket gázkromatográfia segít
ségével határozzák meg (51).

A vékonyrétegkromatográfia és a gázkromatográfia kombinációja is alkal
mazható a foszfolipidek meghatározásához (18, 52). A foszfolipideket először 
vékonyrétegen elválasztják, metanollal eluálják és nitrogén áramban bepárolják. 
A foszfolipidekekhez kapcsolódó zsírsavak metanolos sósavval történő átészte- 
rezés után határozhatók meg. A maradékból pedig a glicerin mennyiségileg fel
szabadítható és acetil-kloriddal reagáltatva a keletkezett triacetilt gázkroma
tográfiás úton mérhetjük. A módszer pontosságát jelentős mértékben fokozni 
lehet, ha belső standardként 1,6 hexándiolt alkalmazunk. Az ismertetett eljá
rással a foszfolipidek szubmikrogrammnyi mennyisége határozható meg.

Foszfolipidek rétegkromatográfiás elválasztását befolyásoló 
tényezó'k vizsgálata

Az irodalomban ajánlott néhány oldószerelegyet összehasonlítva megálla
pítottuk, hogy élelmiszerek és biológiai anyagok foszfolipidjeinek elválasztására 
Nutter és Privett által ajánlott (45) kloroform:metanol:ammoniumhidroxid:víz 
75:30:4:0,5 összetételű oldószerelegy jó eredménnyel alkalmazható. A réteget 
felhasználás előtt 110 C°-on 60 percig aktiváltuk.

A kiválasztott oldószereleggyel részletesen vizsgáltuk
a) a Kieselgel fajtájának és vastagságának
b) a hőmérsékletnek
c) a gél impregnálásának

hatását a kromatográfiás elválasztásra.

Az irodalomban foszfolipidek vékonyréteg-kromatográfiás frakcionálására 
Kieselgel G-t és Kieselgel H-t egyaránt ajánlanak. Saját vizsgálataink szerint 
Kieselgel H rétegen jobb elválasztás érhető el. Azonos mennyiségű foszfolipid 
kromatografálásához vastagabb réteg szükséges Kieselgel H használata esetén, 
ami valószínűleg az alkalmazott kötőanyaggal függ össze. Haskóné vörösvérsejt
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lipidek elválasztására 0,5 mm vastag Kieselgel H réteget alkalmazott (53). Saját 
vizsgálataink szerint 100 — 500 //g foszfolipidet tartalmazó minta elválasztásához 
0,25 mm vastagságú Kieselgel G, illetve 0,35 mm vastagságú Kieselgel H lemez 
a legmegfelelőbb.

A kromatográfiás elválasztás és a hőmérséklet közötti összefüggés tanulmá
nyozásához külön készüléket szerkesztettünk. A futtatókádat plexiből készült 
köpeny veszi körül, amelyben víz cirkulál. A kívánt hőmérséklet ultratermosztát 
segítségével +0,5 C° pontossággal beállítható. A méréseket 0 — 5 — 10—15 — 20 — 
-2 5  °C-on végeztük a kétfajta Kieselgellel. A kromatogramok vizuális kiértéke
lése azt mutatta, hogy 15 — 20 C° közötti hőmérséklet minden szempontból 
optimálisnak tekinthető. A futási idő kb. 1 óra, a fo ltok jó l elkülönülnek egymás
tól és kvantita tív kiértékelésre alkalmasak. Alacsony ( + 5 C°) hőmérsékleten a 
futási idő lényegesen meghosszabbodik (4 —5 óra) és a foszfolipidek egy része a 
neutrális zsírokhoz hasonlóan az oldószer-fronttal együtt vándorol. Magasabb 
hőmérsékleten ( +  25 C°) a fo ltok diffuzabbá válnak, ami megnehezíti a kiérté
kelést.

A tökéletesebb elválasztás érdekében több szerző javasolja egyes anyagok
nak, pl. magnéziumacetát, borax, ammoniumszulfát, ammoniumkarbonát a 
Kieselgel-be való keverését. Az alkalmazott koncentráció néhány tized %-tól 
1 -2 % -ig  terjed. Holló és mtsai (54) pl. repce és napraforgómag olajok „lec itin ” - 
összetételének kromatográfiás vizsgálatához a réteget 0,01 M Na,C03-ban szusz- 
pendált Kieselgel G-ből készítették. Élelmiszerek és biológiák anyagok fosz- 
folipidjeinek elválasztására jó eredményeket értünk el 1% ammoniumszulfát 
hozzáadásával, melyet a tökéletes eloszlás érdekében a gél készítéséhez használt 
desztillált vízben oldottunk fel. A Kieselgel G és a Kieselgel H használata esetén 
a foltok körvonala élesebb, jobban elválnak egymástól és denzitométerrel történő 
kiértékelésre alkalmasabbak.

A foszfolipidek rétegkromatográfiás elválasztását befolyásoló tényezőket 
vizsgálva megállapítottuk, hogy élelmiszerek és biológiai anyagok foszfolipidjei- 
nek elválasztására 1% ammoniumszulfáttal impregnált Kieselgel H rétegen, 
15 -20  C°-on történő futtatás a legmegfelelőbb.
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A N A L Y T IK  DER PHOSPHOLIPIDE
A. Blaskovits

Nach einer Übersicht der L iteratur über die Chromatographie und die 
quantitative Bestimmung der Phospholipide werden die die dünnschichtchro
matographische Abtrennung der Phosphelipide beeinflussenden Faktoren unter
sucht. Vor der Abtrennung an der Dünnschicht ist es zweckmässig, die neutralen 
Fette durch Säulenchromatographie von den Phospholipiden abzutrennen. 
Die quantitative Bestimmung der Phospholipide erfolgt sodann entweder durch 
eine unmittelbare densitometrische Messung oder aber mittels Gaschromato
graphie bzw. nach Eluieren auf Grund des Phosphorgehaltes.

ANALYSIS OF PHOSPHOLIPIDS 
A. Blaskovits

A survey is given of the analytical literature concerning the chromato
graphy and quantitative determination of phospholipids, and the factors affec
ting the separation of phospholipids by thin layer chromatography are examined . 
Prior to separation by thin layer chromatography it is expedient to separate 
the neutral fats from phospholipids by column chromatography. The quanti
tative determination of phispholipids can be carried out either by direct densito- 
metric measurement or by means of gas chromatography or after elution, on 
the basis of the phosphorus content.

3* 3j




