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Wstęp 

Ilość białka bakteryjnego produkowanego w żwaczu można oznaczyć 
na podstawie stężenia kwasu 2,6-diaminopimelinowego (DAPA) w treści 
znajdującej się w żwaczu zwierzęcia [ROBINSON i wsp. 1996; CZAUDERNA, 

KOWALCZYK 1999]. DAPA jest bowiem unikalnym składnikiem ścian ko
mórkowych bakterii. Zawartość kwasu 2,6-diaminopimelinowego (DAPA) 
w materiale biologicznym może być wskaźnikiem zawartości białka bakte
ryjnego. Czułość, precyzja, szybkość oraz prostota oznaczania DAPA ma 
więc zasadnicze znaczenie przy określaniu ilości białka bakteryjnego synte
tyzowanego w żwaczu zwierzęcia. Niestety, istniejące metody są praco
chłonne, a poprawienie ich dokładności oraz precyzji zwiększa użyteczność 
szacowania wartości pokarmowej białka pasz dla przeżuwaczy [CZERKA

WSKI 1974; WEBSTER i wsp. 1990; SARWAR, BOTIING 1993]. Dlatego też opra
cowano metody oznaczania DAPA w próbkach biologicznych przy użyciu 
techniki HPLC. 

Celem prezentowanej pracy było opracowanie dokładnych, czułych , 

prostych oraz szybkich procedur oznaczania ultraśladowych ilości DAPA 
w materiałach biologicznych. 

Materiały i metody 

Do opracowama nowych metod oznaczania DAPA wykorzystano 
zliofilizowane bakterie ( Streptococcus bovis oraz Lachnospira multipams) 
występujące w żwaczu owiec lub zliofilizowaną treść przewodu pokarmo
wego owiec. Próby do analiz przygotowywano tak samo jak do oznaczania 
aminokwasów hydrolizując materiał biologiczny ( ok. 200 mg) w 9 ml 6 M 
HCI w zamkniętych probówkach przez 20 godz. w 105°C. Pozostałość po 
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odparowaniu HCl rozpuszczano w buforze boranowym o pH 9,5 lub pod
dawano dalszej obróbce (procedura mieszana) usuwając nadmiar innych 
aminokwasów (tj. matrycy). W tym celu użyto zestawu dwóch kolumn 
(Chromosorb W, mesh 80/100 oraz Amberlit IR 120 według CZERKAW

SKIEGO i wsp. [1974]. Otrzymany eluat (pierwsza frakcja, tj. 10 ml) poddano 
odparowaniu, a następnie uzyskaną pozostałość rozpuszczono w roztworze 
2 M NaOH doprowadzając uzyskany roztwór do pH 9,5-10. 

Do oznaczania DAPA w materiałach biologicznych oraz standardach 
wykorzystano zestaw HPLC (Waters). DAPA w uprzednio przygotowanych 
próbkach przeprowadzono w jego pochodne. Do tego celu użyto o-ftaldial
dehydu (OPA) w obecności 2-merkaptoetanolu, Et(OH)SH, (Metoda 1) 
lub etanotiolu EtSH (Metoda 2). 

Pochodne DAPA rozdzielano na kolumnie z odwróconą fazą (Nova
Pak C18, 4 mm, 250 x 4,6 mm) poprzez elucję gradientową oraz detekcję 
UV przy 340 nm lub fluorescencyjną (wzbudzanie: 229 nm; detekcja: 470 
nm). 

Wyniki 

Wykonana seria analiz próbek bakterii i liofilizowanej treści przewo
du pokarmowego dowodzi, iż proponowane metody przygotowania pró
bek, użyta kolumna chromatograficzna oraz elucja gradientowa w pełni 
wystarcza do selektywnego oznaczania DAPA w badanych matariałach 
biologicznych. Rozdział chromatograficzny składników analizowanych pró
bek obserwowano po 50 min. elucji gradientowej, natomiast całkowity 
czas analizy, wraz ze zrównoważeniem kolumny, wynosił 60 min. 

Oznaczanie DAPA Metodą 1: 
Przeprowadzając DAPA w pochodne przy użyciu OPA oraz 2-mer

kaptoetanolu, Et(OH)SH, uzyskujemy częściowy rozdział stereoizomerów 
DAPA (rys. 1); dlatego też chromatograficzny rozdział prowadzi do poja
wienia się dwóch pików DAPA o czasie retencji 26,87±0,19 min. (DD i 
LL stereoizomery DAPA) oraz 27,81 ±0,24 min. (mew-stereoizomer 
DAPA). Uzyskany rozdział chromatograficzny oraz otrzymany odzysk 
DAPA dodanego do analizowanych próbek (tab. 1) jednoznacznie wska
zują, iż opracowana Metoda 1 pozwala na selektywne i precyzyjne ozna
czanie DAPA w materiałach biologicznych. 

Oznaczanie DAPA Metodą 2: 
Przeprowadzając DAPA w pochodne przy użyciu OPA oraz etano

tiolu (EtSH) uzyskujemy tylko jeden pik (rys. 2), który jest sumą wszys
tkich stereoizomerów DAPA. Zatem stereoizomery (tj. DD, LL i mezo-) 
mając ten sam czas retencji (37,67±0,33 min.), dają na chromatogramie 
pik o odpowiednio większej powierzchni. Odzysk DAPA dodanego do 
badanych próbek wynosił 98-101 %. 
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Chromatogramy: (A) - standardu DAPA; (B) - analizowanej próbki 
bakterii (1,3 mg Iiofilizatu). Piki 1 oraz 2 - stereoizomery DAPA po 
reakcji z OPA/Et(OH)SH 

Chromatograms for: (A) - the DAPA standard; (B) - a sample of Iy
ophilized bacteria (1.J mg). Peaks 1 and 2 - stereoisomers of DAPA 
derivatized with OPA/Et(OH)SH 
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Chromatogramy: (A) - standardu DAPA; (B) - analizowanej próbki 
bakterii (1,3 mg liofilizatu). Pik 1 - suma (DD, LL i meso-) stereoizo
merów DAPA po reakcji z OPNEtSH 
Chromatograms for: (A) - the DAPA standard; (B) - a sample of ly
ophilized baeteria (1.3 mg). The peak 1 - total (w1th one I>_eak) DD, 
LL and meso-stereoisomers of DAPA derivatized with OPNEtSH 
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Biorąc pod uwagę uzyskane rozdziały chromatograficzne (Metody 1 i 
2) oraz wyniki zamieszczone w tabeli 1 można wnioskować, iż Metoda 2 
pozwala na bardziej dokładne, czułe, precyzjne oraz selektywne oznacza
nie DAPA w materiałach biologicznych. Uzyskując bowiem jeden, większy 
i lepiej ukształtowany pik analityczny, można z lepszym skutkiem oznaczać 
DAPA przy określaniu poziomu białka bakteryjnego w treści przewodu 
pokarmowego. 

Tabela 1; Table 1 

Odzysk (R, % ) DAPA dodanego do analizowanej 
próbki bakterii (Lachnospira multiparus) 

Recovery (R, %) of DAPA added to analysed sample (Lachnospira multiparus) 

DAPA do-
Odzysk (% ); Średnia±SD datek; Addi- ni 

tion (µM) 
Recovery (% );Average±SD 

Metoda 1; Method 1 (DAPA + OPA/Et(OH)SH) 

20,1 Pik 1; Peak 1 6 98,1±5,7 
Pik 2; Peak 2 6 98,2±4,9 
Suma Pików 1 i 2; Sum of peaks 1 and 2 6 98,3±5,4 

70,5 Pik 1; Peak 1 4 102,1±1,5 
Pik 2; Peak 2 4 100,8±2,2 
Suma Pików 1 i 2; Sum of peaks 1 and 2 4 101,3±1,4 

141,1 Pik 1; Peak 1 2 96,5±1,8 
Pik 2; Peak 2 2 100,8±2,2 
Suma Pików 1 i 2; Sum of peaks 1 and 2 2 98,8±1,9 

Dane zebra- Pik 1; Peak 1 12 99,0±4,3 
ne; Pooled Pik 2; Peak 2 12 99,2±3,6 
data Suma Pików 1 i 2; Sum of peaks 1 and 2 12 99,4±1,9 

Metoda 2; Method 2 (DAPA + OPA/EtSH) 

4,0 
12,9 
20,1 
40,3 
50,4 
100,8 

Dane zebra-
ne; Pooled 

data 

1 - liczba powtórzeń; replication number 

Oznacznie DAPA Metodą 3: 

4 97,9±8,2 
5 101,0±3,0 
5 101,3±3,9 
4 99,4±4,0 
8 99,9±1,2 
3 98,8±2,2 
29 99,3±4,2 

W celu umożliwienia oznaczania szczególnie niskich poziomów 
DAPA w materiałach biologicznych opracowano Metodę 3. Próbki takich 
materiałów po hydrolizie dodatkowo oczyszczano od nadmiaru innych 
aminokwasów i substancji interferujących (procedura mieszana) według 
metody CZERKAWSKIEGO i wsp. [1974]. 
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Chromatogramy liofilizowanej próbki bakterii analizowanej Metodą 3: 
(A) - pochodna DAPA po reakcji z OPNEt(OH)SH (6,9 mg próbki); 
(B) - pochodna DAPA po reakcji z OPNEtSH (68,9 mg próbki) 

Chromatograms of lyophilized bacteria samples by Method 3: (A) -
DAPA derlvatized w1th OPNEt(OH}SH (processed 6.9 mg of a sam
ple); (B) - DAPA derivatized with OPNEtSH (processed 68.9 mg of a 
sample) 
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DAPA przeprowadzono w pochodne przy użyciu OPA w obecności 
Et(OH)SH lub EtSH dopiero po usunięciu nadmiaru innych aminokwa
sów. Dzięki tej procedurze przygotowania próbek uzyskano znacznie pros
tszy obraz chromatograficznego rozdziału oraz kilkakrotnie większy sto
sunek pola piku analitycznego do pola pozostałych pików (rys. 3). 

Pozwoliło to na znaczne podniesienie czułości, selektywności i pre
cyzji oznaczania ultraśladowych ilości DAPA, a ponadto na oznaczanie 
DAPA w obecności dużego nadmiaru proliny, która utrudniała analizę 

DAPA metodą CZERKAWSKIEGO [1974]. 

Wnioski 

Na podstawie otrzymanych wyników, można wnioskować iż Metody 1 
i 2 mogą być z powodzeniem stosowane do oznaczania DAPA w bakte
riach przy użyciu detekcji UV. Natomiast oznaczanie DAPA w treści 
przewodu pokarmowego wymaga detekcji fluorescencyjnej lub stosowania 
Metody 3 wraz detekcją UV lub fluorescencyjną. 
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Streszczenie 

Opracowano metody oznaczania kwasu 2,6-diaminopimelinowego (DAPA) 
przy użyciu zestawu HPLC (Waters) i kolumny z odwróconą fazą (Nova-Pak 
C18) poprzez elucję gradientową oraz detekcję UV przy 340 nm lub fluorescen
cyjną (wzbudzenie 229 nm, detekcja 470 nm). Po hydrolizie próbek DAPA prze
prowadzano w pochodne przy użyciu o-ftaldialdehydu (OPA) w obecności 2-mer
kaptoetanolu (metoda 1) lub OPA w obecności etanotiolu (metoda 2) z ewentu
alnym usunięciem nadmiaru innych aminokwasów (metoda 3). Metodą 1 można 
rozdzielić poszczególe izomery DAPA. Na podstawie otrzymanych wyników 
można wnioskować, że metody 1 i 2 mogą być wystarczająco czułe i selektywne 
do oznaczania DAPA w bakteriach przy użyciu detekcji UV Natomiast zastoso
wanie metody 3 z detekcją fluorescencyjną pozwala uzyskać zadowalające wyniki 
nawet przy bardzo niskich stężeniach DAPA. 

NEW METHODS OF DAPA DETERMINATION 

Marian Czauderna, Jan Kowalczyk, Elżbieta Kwiatkowska 
The Kielanowski Institute of Animal Physiology and Nutrition, 

Polish Academy of Sciences, Jabłonna 

Key words: diaminopimelic acid, determination, digesta, HPLC 

Summary 

The methods for 2,6-diaminopimelic acid (DAPA) determination were ela
borated using HPLC (Waters) set and reversed-phase column (Nova-Pak C18) 
with gradient elution and UV detection at 340 nm or fluorcscence detection (229 
nm excitation and 470 nm detection). Samples were hydrolysed and DAPA was 
derivatised with o-phtaldialdehyde (OPA) in the presence of 2-mcrcaptocthanol 
(method 1) or in presence of ethanethiol (method 2) with eventual elimination 
of the excess of other amino acids (method 3). Using mcthod 1 the DAPA iso
mers can be determined. lt could be concluded that the methods 1 and 2 are 
satisfactory sensitive and selective for DAPA determination in bacterial materia! 
using UV detection while the determination of low DAPA concentration in 
digestive tract content needs the fluorescence detection. 
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