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A szövegben jelölt rövidítések jegyzéke 

 

ACN: acetonitril;      acetonitrile 

CID: ütközéssel indukált disszociáció;   collision-induced dissociation 

COC: kokcidiosztatikum;     coccidiostat 

CP: kémiai szintézis útján előállított;   chemically produced 

DEC: dekoquinát;      decoquinate   

DHP: 2-hidroxi-4,6-dimetilpirimidin;   2-hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine 

DIC: diklazuril;      diclazuril 

DNC: 4,4'-dinitro-karbanilid;    4,4'-dinitrocarbanilide 

EFSA: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság;  European Food Safety Authority 

EIC: extrahált ion kromatogram;    extracted ion chromatogram 

ESI: elektroporlasztásos ionizáció;   electrospray ionisation 

EU: Európai Unió;      European Union 

FS: pásztázó üzemmód;     full scan 

GC: gázkromatográfia;     gas chromatography 

HAL: halofuginon;      halofuginone 

HLB: hidrofil-lipofil egyensúly;    hydrophilic-lipophilic balance 

IP: ionofór;       ionophore 

LAS: lazalocid;      lasalocid 

LC: folyadékkromatográfia;     liquid chromatography 

LIT: lineáris ioncsapda;     linear ion trap 

LOD: kimutatási határ;     limit of detection 

LOQ: meghatározási határ:    limit of quantitation 

MAD: maduramicin;     maduramicin 

ML: megengedhető legnagyobb szint;   maximum level 

MMC: mátrixhoz illesztett kalibráció;   matrix-matched calibration 

MON: monenzin;      monensin 

MRM: többszörös reakciókövetési mód;   multi reaction monitoring 

MS: tömegspektrometria;     mass spectrometry 

MSPD: mátrix szilárd fázisú diszperzió,   matrix solid phase dispersion 

NAR: narazin;      narasin 

NBP: napon belüli precizitás;    one-day repeatability 
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NBT: napon belüli torzítatlanság;    intra-day accuracy 

NIC: nikarbazin;      nicarbazin 

NIG: nigericin;      nigericin 

NKP: napok közötti precizitás;    within-laboratory reproducibility 

NKT: napok közötti torzítatlanság;   inter-day accuracy 

OT: orbitrap;      orbitrap 

QQQ: hármas kvadrupól;     triple quadrupole 

ROB: robenidin,      robenidine 

RSD: relatív standard deviáció;    relative standard deviation 

S/N: jel/zaj;       signal-to-noise 

SAL: szalinomicin;      salinomycin 

SAX: erős anion cserélő;     strong anion exchange 

SEM: szemduramicin;     semduramicin 

SPE: szilárd fázisú extrakció;    solid phase extraction 

TOF: repülési idő;      time-of-flight 
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A szövegben külön nem jelölt rövidítések jegyzéke: 

 

C18: oktadecil;      octadecyl 

CAS: - ;       Chemical Abstracts Service 

ec: felületkezelt;      endcapped 

IUPAC: Tiszta és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója; The International Union of 

Pure and Applied Chemistry 

k': retenciós tényező;     retention factor 

logKo/w: oktanol-víz megoszlási hányados logaritmusa; logarithm of the octanol-water 

partition coefficient 

m/z: tömeg/töltés;      mass-to-charge  

pH: hidrogén ion koncentráció negatív logaritmusa; negative logarithm of the 

hydrogen ion concentration 

pKa: savi disszociációs állandó negatív logaritmusa;  negative logarithm of the acid 

dissociation constant 

ppm: az egész milliomod része;    part per million 

rpm: percenkénti fordulatszám;    revolutions per minute 

tM: holtidő;       retention time of an unretained 

compound, hold-up time 

tR': korrigált retenciós idő;     adjusted retention time 

tR: retenciós idő;      retention time 
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1. Köszönetnyílvánítás 

 

 

Köszönetemet és hálámat szeretném kifejezni mindazoknak, akik kutatásom során 

végig támogatattak és bíztattak, többek között: 

 

Dr. Eke Zsuzsannának, témavezetőmnek, akinek szakmai és szakmán kívüli tanácsai 

is egyaránt rendkívüli fontossággal bírtak a munkánk első napjától kezdve, valamint 

akinek türelme és realitásérzéke megfizethetetlen volt bármivel is fordultam hozzá a nap 

24 órájában. 

Dr. Torkos Kornélnak, aki mindvégig mellettem állt és bátorított, valamint akinek 

rendkívüli tapasztalata és útmutatása nélkül ez a kutatás nemcsak, hogy nem fejeződhetett 

volna be, de el sem kezdődhetett volna.  

Rikker Tamásnak, aki többek között megalapozta és folyamatosan fenntartotta 

munkám stabil hátterét, valamint akinek támogatása és segítőkészsége ugyanolyan fontos volt 

számomra a kezdetektől fogva. 

Dr. Záray Gyulának és Dr. Inzelt Györgynek, akiktől az egyetemi évek alatt 

rengeteget tanulhattam és akiknek köszönhetően kutatásaimat az ELTE Kémia Doktori Iskola 

keretein belül végezhettem.     

Az EKOL-ban dolgozó és tanuló társaimnak, akik amellett, hogy megszépítették a 

mindennapokat, megalkuvás nélkül álltak készen segítséget nyújtani bármiről is volt szó. 

Családomnak és Kedvesemnek, akiknek a szeretetük, folyamatos biztatásuk és 

végtelenségig terjedő türelmük nélkül nem lettem volna képes nap mint nap helytállni a 

sokszor nagy megterhelést jelentő nehezebb időszakok alatt. 

Károlyné M. Etelkának és az Alföldi Tej Kft.-nek, akiknek segítségével 

lehetőségem nyílt az értekezésben bemutatott fermentációs kísérlet elvégzésére. 

A Wessling Nonprofit Kft.-nek, a Wessling Hungary Kft.-nek, a Kromat Kft.-nek 

és az ELTE Kémiai Intézetének akik professzionális együttműködése hátteret biztosított a 

korszerű és hatékony kísérletek kivitelezésére, valamint a kutatásomhoz elengedhetetlen 

mérések elvégzésére. 
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2. Bevezetés 

 

„Azzá válsz, amit megeszel.” (Hippokratész) 

 

Napjainkban egyre gyakrabban felmerülő téma az élelmiszerek biztonsága. Sokan úgy 

gondolják, hogy „az a rengeteg anyag, amit beletesznek biztos káros”. Mások úgy 

vélekednek, hogy a mai élelmiszer-ellenőrző rendszereknek köszönhetően csak biztonságos 

termékek juthatnak el a fogyasztókhoz. A valóság valószínűleg a kettő között helyezkedik el, 

az ellenőrzéseken átesett élelmiszerek többnyire nem jelentenek veszélyforrást a fogyasztókra 

nézve.  

Magyarországon az 1800-as évek közepe tájára tehető az első érdemi, élelmiszerek 

minőségét is magában foglaló szabályozás kialakítása. Ennek értelmében az egészségre káros, 

engedéllyel nem rendelkező „tápszerek” és italok „rendőrileg elkobozhatók és 

megsemmisíthetők” [1] voltak már akkor. Az élelmiszerbiztonság fejlődésének köszönhetően, 

manapság már rendkívül széleskörű szabályozási és felügyeleti rendszerek működnek a lehető 

legjobb minőségű és hamisítatlan termékek előállítására vonatkozóan. 

Veszélyforrás egy adott élelmiszerben kétféle módon keletkezhet: véletlenül, illetve 

tudatosan. Véletlenül bekerülő szennyezések mindig is voltak és lesznek, tenni ellene 

nagyobb odafigyeléssel lehet. A tudatos élelmiszer-szennyezések a hamisítóknak 

köszönhetőek. Szerencsére ritka, de találkozhatunk olyan termékekkel, amelyeknek egy részét 

más minőségű – esetleg negatív hatású – anyaggal helyettesítik üzleti vagy anyagi érdekek 

miatt. 

Az élelmiszer-szennyezés egyik forrása lehet, hogy állategészségügyi megfontolásból 

bizonyos állatok etetésére szánt takarmányok tartalmazhatnak különböző antibiotikus hatással 

rendelkező hatóanyagot, illetve ezek kombinációit. A takarmánygyártás során keletkező 

szennyezések következtében számos emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékben 

megjelenhetnek ezen alkalmazott antibiotikumok maradványai. Mivel e termékek ilyen 

formában az emberi egészségre nézve veszélyforrást jelenthetnek, korszerű és hatékony 

analitikai ellenőrző módszerekre van szükség az esetleges gyógyszermaradványok 

minőségének és mennyiségének a megállapítására. 
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3. Irodalmi áttekintés 

 

3.1. Kokcidiózis 

 

3.1.1. Állategészségügyi szempontok áttekintése 

 

A mai modern állattartás legfontosabb feladatai közé tartozik az optimális 

termelékenység kialakítása. A termelékenységre ható számos befolyásoló tényező közül is 

különös tekintettel kell lenni az állatok egészségének folyamatos védelmére, mivel ez 

közvetett módon hatással van az állati eredetű termékek minőségére és mennyiségére 

egyaránt. Az állategészségügyi kérdéskör alappillérének tekinthető a betegségek 

megelőzésére való törekvés, hiszen a már kialakult betegséget mindig nehezebb leküzdeni, 

mint megelőzni annak kialakulását. A megelőzés legfőbb elemei az optimális környezeti 

feltételek kialakítására és az ellenálló-képesség növelésére koncentrálódnak [2]. Emellett a 

higiéniai körülményeknek is megfelelőnek kell lenniük az egyes betegségek visszaszorítása 

érdekében [3,4]. Figyelmet kell fordítani az állattartás körülményeire úgy, mint a légkör 

megfelelő hőmérsékletére, páratartalmára, és szennyezettségére. Fontos tényező továbbá a 

megfelelő állatsűrűség, a természetes napfény mennyisége, a természetes vizek minősége, 

illetve az állattartó terület folyamatos takarítása és fertőtlenítése
 
[2,3]. Mindezek mellett a jól 

megválasztott takarmányozási stratégia kiemelt jelentőséggel bír a megelőzésben. Az 

optimális takarmányozási stratégia kérdésének tárgyalásakor ugyanakkor döntést kell hozni 

többek között bizonyos állatgyógyászati szerek használatára vonatkozóan. Állatgyógyászati 

készítménynek minősül definíció szerint, „az állatok betegségeinek kezelésére vagy 

megelőzésére szolgáló bármely anyag vagy anyagok kombinációja”, illetve „azok az anyagok 

vagy anyagok kombinációi, amelyek állatokon az orvosi diagnózis felállítása érdekében vagy 

állatok valamely élettani funkciójának helyreállítása, javítása, illetve módosítása érdekében 

alkalmazhatók” [5]. 

 

3.1.2. A kokcidiózis, mint betegség 

 

Az állatgyógyászati készítmények csoportjába sorolhatók az úgynevezett 

kokcidiosztatikumok (coccidiostat; COC-k), amelyek fontos szerepet játszanak egy fertőző és 
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veszélyes betegség, a kokcidiózis visszaszorításában. A betegségben érintettek közé tartoznak 

a baromfik, a házinyulak és a pulykák, de kokcidiózisra utaló jelek megjelenhetnek egyéb 

állatokon, például szarvasmarhákon és sertéseken is [6]. A kór kialakulásáért egy, a 

bélrendszerben élősködő, gazdaszervezet-specifikus véglény (protozoa) felelős, amely az 

Eimeria nemzetségbe tartozik. Nevét a német álattan-tudós, Theodor Eimer után kapta. A 

betegség az állatok bélrendszerében elszaporodó parazitákkal, illetve a bélrendszer nagyfokú 

károsodásával jár együtt. Az így kialakult kórokozók a fertőzést követő néhány héten belül az 

érintett állatok szervezetéből kiürülnek [7], majd a táplálékon keresztül megfertőzik a 

közösség többi tagját is. Nagy valószínűséggel, mire az első fertőzésre utaló jelek 

megjelennek egy adott állaton, addigra már az egész állomány megfertőződött a betegséggel. 

A kór először a bél, az epe és a vese hámsejtjeit veszi célba és kezdi pusztítani, majd a 

legyengült szervezet pedig további megbetegedéseknek jelenthet közvetett vagy akár 

közvetlen kiindulópontot.  Az első észlelhető jelek általában a súly- és étvágycsökkenés, 

dehidratáció, esetleg hasmenés. Súlyosabb esetekben akár az állat pusztulásához vezető véres 

(haemorrhagiás) hasmenéssel járó bélgyulladás is kialakulhat [3,6,8]. 

 

3.1.3. A kokcidiózis elleni védekezés lehetőségei 

 

A kokcidiózis esetleges elterjedése az egészségügyi szempontok mellett természetesen 

gazdasági szempontból is fontos kérdéseket vet fel, hiszen a kezelés költségei mellett 

kevesebb – és minőségben is alacsonyabb – állati eredetű termékkel kell számolniuk az 

iparágban dolgozó szakembereknek. A csökkenő termelés pedig a globális 

élelmiszerellátásban is komoly problémákat idézhet elő. Különösen fontos tehát, hogy a 

betegség ellen hatékonyan védekezzünk, illetve jelenlétét a lehető legnagyobb mértékben 

visszaszorítsuk. A védekezésre a COC-k alkalmazása javasolt, a hatékonyságot és a 

költségességet tekintve viszont sokkal előnyösebb a megelőzés. Ennek az egyik 

legelterjedtebb formája, hogy az állatoknak már COC-val kezelt takarmányt adnak. Ilyen 

formában ezen vegyületek azonban takarmány-adalékanyagnak minősülnek. A 

takarmány-adalékanyagok „olyan takarmány-alapanyagoktól és előkeverékektől eltérő anyag, 

mikroorganizmus vagy készítmény, amelyet szándékosan adnak hozzá a takarmányhoz vagy a 

vízhez”, hogy többek között kedvezően befolyásolják a takarmányt, az állati termékek 

jellemzőit, az állattenyésztés környezeti következményeit, az állattenyésztést, az állatok 

teljesítményét vagy jólétét, különösen a gyomor-béltraktus flórájára, illetve a takarmányok 
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emészthetőségére gyakorolt hatásával vagy kokcidiosztatikus, hisztomonosztatikus hatással 

rendelkezzenek [9]. 

Az első kokcidiózis elleni hatóanyagok az 1950-es években a szulfonamidok voltak, 

majd ezeket az 1960-as években leváltották az úgynevezett kémiai szintézis útján előállított 

(chemically produced; CP) COC-k [10]. Manapság viszont már az ionofórok 

(ionophore; IP-k) azok, amelyeket a legnagyobb méretekben használnak a kokcidiózis elleni 

harcban [11]. Az idő során azonban bizonyossá vált, hogy egyes kórokozó fajok rezisztenciát 

képesek kialakítani bizonyos hatóanyagokkal szemben, így előtérbe került a rendelkezésünkre 

álló vegyületek megfelelő időközönként történő váltogatása, rotálása, illetve 

vegyületkeverékek alkalmazása [12-15]. 

Az említett módszereken kívül lehetőség van még úgynevezett alternatív 

gyógymódokra (vakcinázás, növényi készítmények alkalmazása, vényköteles állatgyógyászati 

készítmények használata, stb.) is, azonban ezen eljárások hatékonyságára vonatkozóan 

jelenleg kevesebb információ áll a rendelkezésünkre [6]. 
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3.2. Az Európai Unió által bevezetett szabályozási rendszer 

 

Az Európai Unió (European Union; EU) a 70/524/EGK irányelvében engedélyezte a 

kokcidiózis elkerülése érdekében felhasználható COC antibiotikumok alkalmazását 

takarmány-adalékanyagként [16]. Olyan speciális feltételeket rögzítettek még az irányelvben, 

mint például a célállat, a vágás előtti időtartam, amely során nem alkalmazható kezelés, 

illetve a legkisebb és legnagyobb megengedhető hatóanyag-tartalom.  

Az ezredforduló környékén az 1831/2003/EK rendelettel kialakították a mai napig 

használatos takarmányozási feltételeket [9]. A megújított dokumentum kitér többek között a 

takarmány-adalékanyagok forgalomba hozatalának és használatának engedélyezési 

feltételeire, valamint felügyeleti és címkézési szabályokat állapít meg 

takarmány-adalékanyagokra és előkeverékeire. Elrendeli egy olyan kiegészítő regiszter 

összeállítását is, amely összegzi a takarmányozásban használatos engedéllyel rendelkező 

adalékanyagokat [17]. A kiegészítő dokumentumban megtalálható a vonatkozó 

adalékanyagok listája, engedélyezésének kezdete és lejárta, valamint az adalékanyag 

szabályozásáról szóló érvényes dokumentum megjelölése. Az 1831/2003/EK rendelet 

kimondja, hogy a COC-kon és hisztomonosztatikumokon kívül semmilyen más antibiotikum 

nem használható takarmány-adalékanyagként a 2006-os évtől kezdődően. A lehetőség adott új 

adalékanyag bevezetésére, esetleg meglévő engedélyek módosítására. Ilyenkor egy kérelmet 

kell benyújtani, melyet az engedélyező hatóság elbírál.  

A 2377/90/EGK rendeletben az EU úgynevezett maximális 

maradékanyag-határértékeket határozott meg állatgyógyászati készítményekre különböző 

állatok célszöveteiben [18]. A határozat kifejti, hogy pontosan mely anyagok minősülnek 

állatgyógyászati készítmények maradékanyagainak. E rendelet szerint a maximális 

maradékanyag-határérték definíciója: „az állatgyógyászati készítmény alkalmazásából 

származó maradékanyag legnagyobb koncentrációja, amely a Közösség által az 

élelmiszerben, illetve az élelmiszeren jogilag megengedettként elfogadható vagy 

megengedhetőként elismerhető” [18]. A határértékek meghatározásakor figyelembe vettek 

többek között élelmiszertechnológiai és közegészségügyi szempontokat is. 

Az előírásoknak megfelelő takarmányipari termelői gyakorlatban is „előfordulhat, 

hogy a takarmányipari vállalkozók egy létesítményen belül takarmányok széles skáláját 

állítják elő, és ugyanazon a gyártósoron egymás után különböző típusú termékeket gyártanak” 

[19]. Ennek köszönhetően „megeshet az is, hogy egy termék elkerülhetetlen maradványai a 
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gyártósorban maradnak és egy másik takarmányba kerülnek, amikor annak gyártási folyamata 

elkezdődik. Az anyagoknak az egyik gyártási tételből a másikba történő ezen átjutását 

„átvitelnek” vagy „keresztszennyeződésnek” nevezzük, és erre például a kokcidiosztatikumok 

[...] engedélyezett takarmányadalékként való felhasználásakor is sor kerülhet” [19]. 

Mindezekből következik, hogy a gyártási folyamat során olyan takarmányok is 

szennyeződhetnek az említett hatóanyagokkal, amelyekben a COC-k használata nem 

engedélyezett. „Ez az elkerülhetetlen keresztszennyeződés a takarmánygyártás és -feldolgozás 

bármely szakaszában, de a takarmány tárolása és szállítása közben is megtörténhet” [19]. 

Mivel ilyen formában a keresztszennyezés által bekerült hatóanyagok a takarmányokban 

előforduló nemkívánatos anyagoknak minősülnek, „amelyek jelenlétének sem az állatok vagy 

az emberek egészségét, sem pedig a környezetet nem szabad veszélyeztetnie” [19], ezért 

úgynevezett megengedhető legnagyobb szinteket (maximum level; ML-eket) vezettek be 

tizenegy COC-ra állati eredetű élelmiszerekben (124/2009/EK) (1. táblázat) [20], illetve 

takarmányozásra szánt termékekben (2009/8/EK) [19]. A két rendelet ugyanarra a tizenegy 

COC adalékanyagra (dekoquinát (decoquinate; DEC), diklazuril (diclazuril; DIC), 

halofuginon (halofuginone; HAL), lazalocid-nátrium (lasalocid; LAS-nátrium), maduramicin 

(maduramicin; MAD), monenzin-nátrium (monensin; MON-nátrium), narazin 

(narasin; NAR), nikarbazin (nicarbazin; NIC), robenidin (robenidine; ROB), 

szalinomicin-nátrium (salinomycin; SAL-nátrium), szemduramicin (semduramicin; SEM) 

érvényes. A 124/2009/EK rendelet emellett kitér még arra is, hogy olyan élelmiszer nem 

hozható forgalomba, amely a dokumentum mellékletében felsorolt ML-eket meghaladóan 

tartalmazza a tizenegy hatóanyag valamelyikét. Ha bebizonyosodik, hogy egy termék az ML 

alatti koncentrációban tartalmaz legalább egy szabályozott hatóanyagot, indokoltnak 

tekinthető kivizsgálásokat indítani annak érdekében, hogy megállapítsák a szennyezés 

létrejöttének módját [20]. 
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 1. táblázat: A 124/2009/EK szerinti ML-ek a tizenegy szabályozott anyagra állati eredetű 

élelmiszerekben [20] 

 

Vegyület neve Élelmiszerek ML (μg/kg) 

DEC állati eredetű 20 

 máj, vese 40 

DIC tojás 2 

 egyéb 5 

 tojás, máj, vese 100 

HAL tej 1 

 egyéb 3 

LAS-nátrium máj, vese 50 

 tej 1 

 egyéb 5 

MAD állati eredetű 2 

MON-nátrium máj 8 

 egyéb 2 

 máj 50 

 tojás 2 

NAR tej 1 

 egyéb 5 

 máj, vese, bőr, zsír 50 

NIC tej 5 

 egyéb 25 

 máj, vese 30 

 tojás 6 

ROB tojás 25 

 egyéb 5 

 máj 5 

SAL-nátrium tojás 3 

 egyéb 2 

SEM állati eredetű 2 
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Az EU a 124/2009/EK dokumentumban [20] meghatározott ML szinteket 2012-ben 

felülvizsgálta és néhány esetben módosítási javaslattal állt elő, mivel ide vonatkozó „speciális 

tanulmányok formájában új tudományos információk váltak elérhetővé” [21]. Az 

értekezésben később bemutatott analitikai mérések elvégzése idején még a 124/2009/EK 

dokumentumban [20] meghatározott ML értékek voltak érvényben. A 610/2012/EK szerint 

módosított ML szinteket a 2. táblázat tartalmazza. 

 

 2. táblázat: A 610/2012/EK szerinti módosítások az ML-ekre vonatkozóan [21] 

 

Vegyület neve Élelmiszerek ML (μg/kg) 

DIC tojás 2 

 máj, vese 40 

 egyéb 5 

LAS-nátrium tej 1 

 máj 50 

 vese 20 

 egyéb 5 

MAD tojás 12 

 egyéb 2 

NIC tojás 300 

 tej 5 

 máj 300 

 vese 100 

 egyéb 50 
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3.3. Kokcidiosztatikumok 

 

3.3.1. A vegyületek általános áttekintése 

 

„A kokcidiosztatikumok [...] olyan szintézissel nyert vagy mikroorganizmusok által 

termelt vegyi anyagok, amelyek gátolják vagy elpusztítják a gazdasági haszonállatokban 

kokcidiózist [...] okozó protozoa élősködőket” [6]. Jelenleg tizenegy különböző COC van 

használatban, amelyek két csoportra oszthatók a szerkezetük alapján. A két csoportot a CP 

vegyületek és az IP COC-k képviselik [22,23]. A CP anyagok közé sorolható a DEC, a DIC, a 

HAL, a NIC és a ROB hidroklorid. Az IP-khez tartozik a LAS-nátrium, a MAD-ammónium, a 

MON-nátrium, a NAR, a SAL-nátrium és a SEM-nátrium [6]. Az előző csoport képviselőit, 

ahogy nevükből is kiderül, kémiai úton szintetizálják, és jellemző rájuk a szerkezeti 

sokszínűség (1. ábra). Az IP-ket, amelyeket szokás poliéter IP-knek is nevezni, többnyire 

mikroorganizmusok (Streptomyces törzsek) használatával állítják elő, és ezen vegyületekre 

főleg a nagy molekulatömeg, magas forráspont, illetve a molekulán belüli éterkötések 

jellemzőek (2. ábra). A vegyületek monoizotópos- és átlag tömegeit, összegképleteit és CAS 

számait az 3., vízoldhatóságra vonatkozó adatait, LogKo/w és pKa értékeit a 4., továbbá a 

IUPAC nómenklatúra szerinti neveit a 5. táblázat részletezi. 

Megjegyzendő továbbá, hogy az egyes IP COC-k fermentációs előállítása során kis 

mennyiségben analóg vegyületek is keletkeznek. Ezen analóg vegyületek szerkezetüket 

tekintve nagyon hasonlóak az egyes "anyavegyületekhez". Az eltérés legtöbbször egy, esetleg 

néhány metil-, etil-, hidroxi- vagy oxocsoportot érint. Keletkezésük az előállításukra 

alkalmazott mikroorganizmusok nem tökéletes szelektivitásával magyarázható. Az egymástól 

eltérő szerkezeti egységek megkülönböztetésére az ábécé nagy nyomtatott betűi 

használatosak. Az egyes analógok közül az A típusú szerkezeti egységek ("anyavegyület") 

dominanciája figyelhető meg, jelenlétük általában >80%, azonban néhány esetben akár 

>95%-ot (MON A [24]), illetve 96%-ot (NAR A [25]) is elérhetik a fermentációt követő 

végtermék(ek)ben. 

A felsorolt COC-k közül a NIC különlegessége, hogy aktív formája két vegyületből áll 

össze: a kisebb tömegű 2-hidroxi-4,6-dimetilpirimidin 

(2-hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine; DHP) és a 4,4'-dinitro-karbanilid 

(4,4'-dinitrocarbanilide; DNC; más néven 1,3-bis(4-nitrophenyl)urea) 1:1 mólarányú 

keveréke [26]. Érdemes kiemelni, hogy analitikai szempontokat figyelembe véve a NIC 



- 22 - 

 

különböző mintákban jelenlévő koncentrációjára a DNC szolgáltat reprezentatív információt, 

ugyanis a DHP egység meglehetősen gyorsan metabolizáción esik át és kiürül az érintett állat 

szervezetéből [27]. 

 

 

 

DIC 

 

NIC 

 

HAL 

DEC 

 

 

 

ROB 

 1. ábra: A CP vegyületek szerkezeti képlete ([20]-nek megfelelően) (forrás: [28])  
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LAS-nátrium 

 

 

MAD 

 

 

MON-nátrium 

 

NAR 

 

 

SAL-nátrium 

SEM

 

 2. ábra: Az IP vegyületek szerkezeti képlete ([22]-nek megfelelően) (forrás: [28])  
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 3. táblázat: A tizenegy kokcidiosztatikus hatással rendelkező vegyület neve, monoizotópos tömege (Da), átlagos tömege (Da), összegképlete, 

illetve CAS száma 

 

Vegyület neve [20] Monoizotópos tömeg (Da) [29] Átlagos tömeg (Da)  [29]  Összegképlet
 
[30] CAS szám

*
 [30] 

DEC 417,2515 417,5384 C24H35NO5 18507-89-6 

DIC 405,9791 407,6380 C17H9Cl3N4O2 101831-37-2 

DNC
**

 302,0651 302,2423 C13H10N4O5 587-90-6 

HAL 413,0142 414,6815 C16H17BrClN3O3 55837-20-2 

LAS-nátrium 612,3638 612,7696 C34H53NaO8 67249-45-0 

MAD 916,5396 917,1297 C47H80O17 97375-44-5 

(ammónium só) 

MON-nátrium 692,4112 692,8527 C36H61NaO11 22373-78-0 

(szabad sav) 

NAR 764,5075 765,0252 C43H72O11 55134-13-9 

NIC 426,1288 426,3828 C19H18N6O6 8027-87-0 

ROB 333,0548 334,2032 C15H13Cl2N5 25875-51-8 

SAL-nátrium 772,4738 772,9804 C42H69NaO11 55721-31-8 

(szabad sav) 

SEM 872,5133 873,0753 C45H76O16 113378-31-7 
*
Néhány esetben több, eltérő CAS számot tapasztaltam az egyes vegyületekre vonatkozóan, így egységesen a [30]-ben megtalálható 

értékeket illesztettem a táblázatba 

**
A DNC vegyület a NIC szerkezeti együttes részét képezi 
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 4. táblázat: A tizenegy kokcidiosztatikus hatással rendelkező vegyület neve, vízoldhatósága (mg/l), LogKo/w, illetve pKa értéke 

 

Vegyület neve [20] Vízoldhatóság (mg/l) LogKo/w pKa 

DEC 0,06 [31]; 

<0,01 (pH=4-9) [31] 

5,2-5,5 (LC meghatározás)
*
 [31] n/a 

DIC <1 (pH=1,1;6) [32]; 

1 (pH=8) [32]; 

10 (pH=10,2) [32] 

4,00 (pH=5) [32]; 

4,54 (pH=8) [32] 

5,92 [32] 

DNC
**

 0,02 [33] 3,6 (pH=5-9) [33] n/a 

HAL 3000 [34] 1,06 (pH=5) [34]; 

1,27 (pH=7) [34]; 

2,58 (pH=9) [34] 

n/a [34] 

LAS-nátrium 1060 [35] 2,3 (LC meghatározás) [35];  

1,4 (rázótölcsér) [35] 

2,6 [36]; 

2,74 [36] 

MAD oldhatatlan vízben [37] n/a n/a 

MON-nátrium elbomlik (pH=4) [24]; 

4,8 (pH=7) [24]; 

8,9 (pH=9) [24] 

4,2 (pH=5) [24]; 

2,8 (pH=7) [24]; 

3,8 (pH=9) [24] 

6,65 [24] 

4,2 [36];  

4,11 [36] 

NAR 102 (pH=7) [25]; 

681 (pH=9) [25] 

>6,2 (becsült: 8,24-8,27) 

(LC megh.) [25]; 

4,87 (rázótölcsér) [25] 

7,9 (80% DMF) [25]
 

4,85 (pH=8) [38];  

>6,2 (LC meghatározás) [38] 

NIC 0,02 (DNC) [33] 3,6 (pH=5-9) (DNC) [33] n/a 

ROB <1 [39] 3,3 (LC meghatározás) [39] n/a [39] 

SAL-nátrium ~17 [40] 5,15±0,07 [40] 4,4 [41] 

SEM közel oldhatatlan vízben [42] n/a n/a 

n/a: nem elérhető 

*
folyadékkromatográfia (liquid chromatography; LC) 

**
A DNC vegyület a NIC szerkezeti együttes részét képezi 
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5. táblázat: A tizenegy kokcidiosztatikus hatással rendelkező vegyület neve, illetve IUPAC nómenklatúra szerinti neve 

 

Vegyület 

neve [20] 
IUPAC nómenklatúra szerinti név [43] 

DEC ethyl 6-decoxy-7-ethoxy-4-oxo-1H-quinoline-3-carboxylate 

DIC 2-(4-chlorophenyl)-2-[2,6-dichloro-4-(3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2-yl)phenyl]acetonitrile 

DNC
*
 1,3-bis(4-nitrophenyl)urea 

HAL 7-bromo-6-chloro-3-[3-[(2S,3R)-3-hydroxypiperidin-2-yl]-2-oxopropyl]quinazolin-4-one 

LAS-

nátrium 

sodium;6-[7-[5-ethyl-5-(5-ethyl-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl)-3-methyloxolan-2-yl]-4-hydroxy-3,5-dimethyl-6-oxononyl]-2-

hydroxy-3-methylbenzoate 

MAD 2-[(2R,3S,4S,5R,6S)-6-[(1R)-1-[(2S,5R,7S,8R,9S)-2-[(2R,5S)-5-[(2R,3S,5R)-3-[(2R,4S,5S,6S)-4,5-dimethoxy-6-methyloxan-2-

yl]oxy-5-[(2S,3S,5R,6S)-6-hydroxy-3,5,6-trimethyloxan-2-yl]oxolan-2-yl]-5-methyloxolan-2-yl]-7-hydroxy-2,8-dimethyl-1,10-

dioxaspiro[4.5]decan-9-yl]ethyl]-2-hydroxy-4,5-dimethoxy-3-methyloxan-2-yl]acetic acid 

MON-

nátrium 

sodium;(2S,3R,4S)-4-[(2S,5R,7S,8R,9S)-2-[(2R,5S)-5-ethyl-5-[(2R,3S,5R)-5-[(2S,3S,5R,6R)-6-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-3,5-

dimethyloxan-2-yl]-3-methyloxolan-2-yl]oxolan-2-yl]-7-hydroxy-2,8-dimethyl-1,10-dioxaspiro[4.5]decan-9-yl]-3-methoxy-2-

methylpentanoate 

NAR (2R)-2-[(2R,3S,5S,6R)-6-[(2S,3S,4S,6R)-6-[(3S,5S,7R,9S,10S,12R,15R)-3-[(2R,5R,6S)-5-ethyl-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]-

15-hydroxy-3,10,12-trimethyl-4,6,8-trioxadispiro[4.1.57.35]pentadec-13-en-9-yl]-3-hydroxy-4-methyl-5-oxooctan-2-yl]-3,5-

dimethyloxan-2-yl]butanoic acid 

NIC 1,3-bis(4-nitrophenyl)urea;4,6-dimethyl-1H-pyrimidin-2-one 

ROB 1,2-bis[(E)-(4-chlorophenyl)methylideneamino]guanidine 

SAL-

nátrium 

sodium;(2R)-2-[(2R,5S,6R)-6-[(2S,3S,4S,6R)-6-[(3S,5S,9S,10S,12R,15R)-3-[(2R,5R,6S)-5-ethyl-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]-

15-hydroxy-3,10,12-trimethyl-4,6,8-trioxadispiro[4.1.57.35]pentadec-13-en-9-yl]-3-hydroxy-4-methyl-5-oxooctan-2-yl]-5-

methyloxan-2-yl]butanoate 

SEM 2-[(2R,3S,4S,5R,6S)-2,4-dihydroxy-6-[(1R)-1-[(2S,5R,7S,8R,9S)-7-hydroxy-2-[(2R,5S)-5-[(2R,3S,5R)-5-[(2S,3S,5R,6S)-6-

hydroxy-3,5,6-trimethyloxan-2-yl]-3-[(2S,5S,6R)-5-methoxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxolan-2-yl]-5-methyloxolan-2-yl]-2,8-

dimethyl-1,10-dioxaspiro[4.5]decan-9-yl]ethyl]-5-methoxy-3-methyloxan-2-yl]acetic acid 
*
A DNC vegyület a NIC szerkezeti együttes részét képezi 
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3.3.2. A vegyületek hatásmechanizmusainak áttekintése 

 

Az IP-k hatásmechanizmusa ismertnek tekinthető, ezek a vegyületek alapvetően lipofil 

kelátképzők, melyek megnövelik a sejtmembránok permeabilitását és így kationokat 

szállítanak a sejtmembránon keresztül a csökkenő elektrokémiai gradiens irányába [44,45]. 

Az IP-k két nagy csoportra osztható a transzportfolyamatok mechanizmusa alapján: mobilis 

ion karrierek és csatorna képző IP-k (3. ábra) [46,47]. Az ionok szállítását ennek megfelelően 

két különböző módon tudják végrehajtani. Az ion karrier vegyületek a kérdéses iont először 

magukhoz kötik, majd helyet biztosítanak az ion számára a saját szerkezetükön belül. Az így 

kialakult komplex vegyületek ezután áthaladnak a lipid kettősrétegen, majd elengedik az iont 

a sejtmembrán másik oldalán. A csatorna képző IP vegyületek mechanizmusa ettől eltérő, és 

azon alapul, hogy az áthaladásra szánt ion számára az IP-k egy hidrofil csatornát képeznek, 

ezáltal gyakorlatilag megnyitva az utat a kérdéses ion számára a sejtcellába [48]. Az IP-k 

meglehetősen hatékonyan tudják az Eimeria sejtmembránján keresztül bejuttatni az ionokat. 

Ennek a folyamatnak eredményeként a sejtcellában felborul az ozmotikus egyensúly, a 

sejtnek energia ráfordításával kell stabilizálnia a kialakult helyzetet. Mindez egészen addig 

folytatódik, míg a sejtnek elfogy az energiája és végül elpusztul [49]. 

 

 3. ábra: Az IP vegyületek kétféle hatásmechanizmusa: ion karrierek (bal oldal); csatorna 

képzők (jobb oldal) (forrás: [50]) 

 

A CP vegyületek eltérő kémiai csoportokhoz tartoznak, valamint a nyilvánvaló 

hatékonyságuk ellenére sokszor csak keveset tudunk a molekuláris szintű 

hatásmechanizmusokról [51]. Az azonban valószínűsíthető, hogy a hatóanyagok többnyire a 

kártevő parazita egyes reprodukciós fázisait célozzák és degeneratív változásokat hoznak létre 

az Eimeria-n belül. A DIC hatásmechanizmusa tekintetében az információink arra utalnak, 

hogy ez a vegyület a degeneratív változásokat az első és második generációs szaporodási 

fázisban (schizogony) hozza létre, ami az élőlény további fejlődését akadályozza [52,53]. 



- 28 - 

 

Ryley és Wilson a ROB hatásmechanizmusának vizsgálata során azt találta, hogy a hatóanyag 

a fertőzést követő gyors alkalmazása esetén az első generációs szaporodási fázist gátolja, a 

kezelés későbbi megkezdésekor viszont már a második generációs szaporodási fázisra van 

nyilvánvaló hatással [54].  Zhang és munkatársai [55] HAL vizsgálata során azt tapasztalták, 

hogy a szer az előzőekhez hasonló módon a parazita reprodukcióját gátolja, ennek 

köszönhetően számos visszafejlődött „schizont” jelenik meg, amelyek ellen a szervezetben 

kiváltott immunválasz hatékonyabb. Hasonló eredmények támasztják alá a fenti 

mechanizmust NIC esetén is [56].  DEC alkalmazásakor ugyanakkor valószínűsíthető, hogy a 

vegyület a mitokondriális szintű légzésre, illetve az Eimeria-n belüli elektrontranszportra van 

hatással [57]. Ezen feltevéseket DEC-cel kapcsolatban Fry és Williams is megerősítette 

tanulmányukban [58].  

 

3.3.3. A vegyületek áttekintése toxikológiai szempontból 

 

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (European Food Safety Authority; EFSA) 

számos COC hatóanyaggal végzett toxikológiai hatástanulmányt dokumentál 

[24,25,31,39,40]. A tanulmányokban információkat találhatunk többek között a vegyületek 

akut, szubkrónikus, mutagén, karcinogén és teratogén hatásaira vonatkozóan. HAL 

hidrobromid alkalmazása esetén, patkányokon és egereken végzett vizsgálatok azt mutatták, 

hogy az egyedek kezeléseinek akut jeleit az ideg-, emésztő- és légzőrendszer károsodása 

jelentették [34]. DIC patkányokon és egereken végzett tesztjei során azt tapasztalták, hogy az 

elhalálozáshoz vezető mennyiség 5000 mg/kg, amelyet közvetlenül a kísérleti állatok 

hasüregébe juttattak. Az 5000 mg/kg-nál nagyobb orális dózisok akut toxikológiai eredményei 

hányást és széklet ürítést mutattak kutyáknál [32]. Ezzel szemben NIC, illetve két összetevője 

esetében (HDP és DNC), egereken végzett kísérletekben az akut toxicitás meglehetősen 

alacsony dózisnál jelentkezett, de elhalálozás csak nagy alkalmazott dózisnál (10000 mg/kg 

vagy nagyobb dózis) merült fel [33].  

Tanulmányok bizonyítják ugyanakkor, hogy helytelen alkalmazás mellett az egyes 

COC hatóanyagok nemcsak állatokra lehetnek rendkívül veszélyesek, hanem az emberekre is.  

Egy beszámoló arról ír, hogy egy 35 éves férfi esett SAL mérgezés áldozatává [59]. 

Néhány percen belül szédülést, hányingert és légzési nehézséget tapasztalt. A férfi 30 perccel 

később zavarttá vált, valamint hányingerre, fényérzékenységre és végtaggyengeségre 

panaszkodott.  Annak ellenére, hogy az áldozat tünetei a mérgezést követő heteken belül 
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enyhültek, és a kórházból a mérgezéshez képest 40 nap múlva végleg hazaengedték, 

fájdalmakat és nehézségeket tapasztalt egyszerű, mindennapi gyakorlatokat végezve a 

későbbiekben is.  

Egy másik megfigyelt eset alkalmával hét férfi szenvedett el MAD mérgezést [60]. 

Két órán belül minden embernél hányás, végtag- és izomgyengeség jelentkezett. A 

továbbiakban ezenfelül nagymértékű izzadást diagnosztizáltak az arcon, és fájdalmat a fenék 

tájékán. Az áldozatok közül ketten meghaltak a mérgezést követő 48 órán belül.  

Egy harmadik beszámoló során egy 16 éves, egészséges fiú fogyasztott MON-t annak 

érdekében, hogy „erősebb legyen” [61]. Az áldozat a fogyasztás után hat órával 

étvágytalanságot, hányingert és hányást tapasztalt. A következő napon izomfájdalom, 

izomgyengeség és sötétbarna színű vizelet jelentkezett nála. A tanulmány szerint a tünetek öt 

nap után rosszabbodtak, így a beteg fiút kórházba kellett szállítani. A következő két napon 

klinikailag stabilnak találták a mérgezést szenvedő áldozatot. A kórházi kezeléstől számított 

harmadik napon csökkent vizeletet észleltek, míg a negyedik napon abnormálisan csökkent 

vizelet mennyiséget tapasztaltak nála. Mindemellett a beteg légzési problémákkal küzdött, 

aminek következtében szükségessé vált lélegeztetőgépre kapcsolni. A kórházban tartózkodás 

ötödik napján a mérgezés a keringési rendszert is elérte olyan mértékben, hogy intravénás 

infúzió formájában norepinefrinre volt szükség a vérnyomás fenntartására. Az érintett fiút a 

MON mérgezést követő tizenegyedik napon már nem tudták megmenteni. 

 

3.3.4. A vegyületek áttekintése farmakokinetikai szempontból 

 

Dorne és munkatársai [51] rámutattak, hogy a COC-k felszívódása állati szervezetben, 

két kivételtől eltekintve (SAL 73% és HAL 81%), csak kisebb mértékben megy végbe 

(1-30%). A vegyületek metabolizációjára vonatkozóan arra jutottak továbbá, hogy míg a CP 

hatóanyagoknál többnyire kevés metabolit keletkezik, vagy változatlan alakban ürülnek ki a 

szervezetből, addig az IP-k sokféle metabolitot szolgáltatnak. SEM esetén például 

tizenkilencet azonosítottak. MON-nal végzett vizsgálatok esetében arra is fény derült, hogy a 

metabolizáció során elsősorban demetiláció, dekarboxiláció vagy hidroxiláció történik [62]. 

Az átalakult és a kiindulási vegyületekről általánosságban elmondható továbbá, hogy 

elsősorban ürülékkel és vizelettel távoznak a szervezetekből. Rendkívül fontos kiemelni 

azonban, hogy COC maradványok emellett megtalálhatók többek között szövetekben [63,64], 

tojásban [65-67] és tejben [62,68,69] is.  
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Az említett élelmiszerek közül is megkülönböztetett figyelmet érdemel a hatóanyagok 

tejbe való eljutásának lehetősége, ugyanis a tej világszerte az emberiség egyik legnagyobb 

mértékben előállított és fogyasztott élelmiszere [70]. A tejnek tehát lehetőség szerint 

hatóanyag mentesnek kell lennie. Ha ez nem megvalósítható, akkor a szabályozó hatóságok 

által kijelölt határértéken aluli koncentrációban tartalmazhat minden olyan hatóanyagot, 

amellyel esetleg a tejet szolgáltató állatokat kezelték. Mivel a COC-kat széleskörűen 

alkalmazzák világszerte a kokcidiózis elkerülése érdekében, a hatóanyagok tejbe való 

megjelenésének a lehetősége is potenciális veszélyforrást jelent a fogyasztókra nézve. Az 

eddig leírtak tükrében érdemes tehát megragadni minden olyan lehetőséget, amelyek 

elősegítik a COC maradványok nyomon követhetőségét, illetve minőségi és mennyiségi 

meghatározását tejben, ezáltal is védve a fogyasztókat az esetleges szennyezések, illetve nem 

kívánatos anyagok negatív hatásaitól. Az alacsony koncentrációban jelenlévő COC-k 

megbízható monitorozására korszerű és hatékony analitikai mérőmódszerekre van 

szükségünk.  

 

3.4. Kokcidiosztatikumok mérésére alkalmazható analitikai módszerek áttekintése 

 

A COC-k mérésére számos módszert dolgoztak ki [71-132]. Ezek között a módszerek 

között találhatók olyanok, amelyek kizárólag egy vegyület mérésére alkalmasak (DEC [83], 

DIC [64], HAL [66,120], LAS [97,98,116], MON [79], NIC [76,86], SAL [112], SEM [90]) 

és olyanok is, amelyek egy adott kémiai csoportot monitoroznak (IP-k [49,72,118,119]). 

Vannak továbbá összetettebb eljárások is, melyek több kémiai csoportot mérnek egymás 

mellett (IP és CP vegyületek [22,23,74,80,85,105,110]). A szakirodalomban olvashatunk 

olyan módszerekről, melyek segítségével a vegyületeket takarmányban [81,82,118,119], 

élelmiszerben [69,73,103,104], biológiai [63,79] és környezeti [77,93,108] mintákból 

határozták meg. Az egyes minták előkészítése során gyakran alkalmazzák az oldószeres 

extrakciót [23,64,97,103,104,110], amit több esetben is szilárd fázisú extrakcióval 

(solid phase extraction; SPE-vel) kombinálnak [22,49,80,83,85,105]. Habár méréstechnikai 

szempontból találhatunk biokémiai elveken alapuló módszereket is [86,127], többségében 

azonban az LC-t és tömegspektrometriát (mass spectrometry; MS-t) használják e vegyületek 

meghatározására [22,23,49,71,72,74,76,80,85,90,105,110,118,119,126]. 

 



- 31 - 

 

3.4.1. Mintaelőkészítési módszerek 

 

3.4.1.1. Általános mintaelőkészítési megfontolások tej minták esetén 

 

A tehéntej fő összetevői a víz (átlag: 87,0%; tartomány: 85,5-89,5%), a laktóz 

(átlag: 4,8%; tartomány: 3,6-5,5%), a zsír (átlag: 4,0%; tartomány: 2,5-6,0%), a fehérje 

(átlag: 3,4%; tartomány: 2,9-5,0%) és az ásványi anyagok (átlag: 0,8%; tartomány: 0,6-0,9%). 

Ezen összetevők százalékos összetétele függ azonban többek között genetikai tényezőktől, 

fiziológiai állapottól, éghajlattól és diétától is [133,134]. 

A mintaelőkészítésnél célszerű a műszeres mérést zavaró anyagok koncentrációját 

minimalizálni, illetve lehetőség szerint akár teljes mértékben eltávolítani azokat az analitikai 

mintából. A fehérjék eltávolítására használható oldószeres kicsapás, valamint különböző 

extrakciós módszerek (folyadék-folyadék extrakció vagy SPE [134]). A gyakorlatban a 

fehérjék kicsapását végezhetjük például acetonitrillel (acetonitrile; ACN-nel) 

[69,92,113,122], savanyított ACN-nel [68,122], esetleg más szerves oldószerkeverékkel 

(metanol/kloforom [83]) is. A kicsapást követően centrifugálással elérhető az oldószer és a 

kicsapott fehérjék elválasztása.  

A fehérjékhez hasonlóan, a zsírtartalom is ronthatja a célvegyületek meghatározásának 

hatékonyságát. Vincent és munkatársai [119] takarmányok vizsgálatakor a minta zsírtartalma 

miatt hexános extrakciót is alkalmaztak. Mortier és munkatársai [104] tojás minták esetén azt 

tapasztalták, hogy a hexános extrakcióval végzett zsírtartalom eltávolítás előnyös. Érdemes 

azonban elővigyázatosnak lenni a hexán alkalmazásával, ugyanis előfordul, hogy nemcsak a 

zsírtartalom kerül szelektív módon eltávolításra, hanem az IP-k számottevő része 

(megközelítőleg 50%) – köszönhetően az alacsony polaritásuknak – is távozik a hexános 

folyadék fázisba [110].  

Az eddig tárgyaltakon kívül a meghatározás szempontjából zavaró hatást jelentő egyéb 

anyagok (laktóz, vitaminok) eltávolítására alkalmazható az SPE-t [83,92,113] magában 

foglaló, szelektív tisztító lépés. 

A következő három alfejezetben (3.4.1.2-3.4.1.4) részletesen bemutatom az 

irodalomban található módszerekkel kapott mérési eredményeket. Az egyes alfejezetek a főbb 

mintaelőkészítési eljárások (fehérjekicsapáson alapuló mintaelőkészítés (3.4.1.2), SPE-t 

magában foglaló mintaelőkészítés (3.4.1.3), mátrix szilárd fázisú diszperzió (matrix solid 
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phase dispersion; MSPD) alapú mintaelőkészítés (3.4.1.4)) szerint csoportosítja az analitikai 

módszereket. 

 

3.4.1.2. Fehérjekicsapáson alapuló mintaelőkészítés 

 

Thompson és munkatársai [69] egy mennyiségi mérőmódszert dolgoztak ki négy IP 

COC-ra (LAS, MON, NAR és SAL) tejben. A nyers tejnek előbb egy 50 ml térfogatú 

egységét polipropilén centrifuga csőben gyűjtötték, majd ebből egy 2,5 ml térfogatú mintát 

15 ml-es centrifuga csőbe helyeztek és a mérés megkezdéséig -20 °C-os hőmérsékleten 

tartották. A mintához hozzáadták az 50 µl térfogatú 0,5 µg/ml koncentrációjú belső standardot 

(nigericin (nigericin; NIG)), majd vortex keverő segítségével homogenizálták. A tejben lévő 

fehérjék kicsapását és az antibiotikum maradványok extrakcióját egy lépésben, 5 ml ACN 

hozzáadásával és 30 percig tartó mechanikai rázatással érték el. Az így kapott mintát 

10 percig 3000-es fordulatszámon centrifugálták, majd az LC-MS készülékbe történő 

injektálást a felülúszóból hajtották végre. 

▪ A módszer torzítatlansága MON-ra (90,2% és 110,0% között), NAR-ra (78,6% és 

110,3% között) és SAL-ra (94,0% és 118,3% között) jó értékeket mutatott a három napos 

méréssorozat alatt, LAS-ra viszont a torzítatlanság alsó határa 60,2%-ra, míg a felső határa 

118,3%-ra adódott. 

▪ A precizitás legtöbb esetben 10 RSD% (relatív standard deviáció 

(relative standard deviation; RSD)) alatt volt, azonban LAS-ra ugyanezen értékek napok 

között 10 RSD% felett, az 1 µg/kg-os koncentrációszinten 25,7 RSD% volt. 

 

Nakajima és munkatársai [122] hat IP (LAS, MAD, MON, NAR, SAL, SEM) és 

három CP (DEC, DIC, NIC) COC vegyület mérésére fejlesztettek ki módszert tej mintákhoz. 

5 ml tejet helyeztek egy 50 ml-es polipropilén centrifugacsőbe és a megfelelő koncentráció 

érték elérése érdekében hozzáadták az alkalmazott munkaoldat tervezett mennyiségét (50 µl 

vagy 500 µl). 30 perces várakozási idő után 15 ml, a módszertől függően 0,1% hangyasavat 

tartalmazó ACN-t (A-módszer) vagy tiszta ACN-t (B-módszer) adtak a mintához és azt 

összerázták. Ezt követően további 4 g magnézium-szulfátot, 1,5 g trinátrium-citrát dihidrátot, 

illetve 2 g nátrium-kloridot mértek a keverékhez és 1 percig kézzel rázták a cső tartalmát. A 

mintát 10 percig centrifugálták (1800 g), majd a felülúszót egy 20 ml-es mérőlombikba 

öntötték. Az extrakciós oldószerrel való jelre állítás után 1,5 ml térfogatú mintát helyeztek 
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egy 1,5 ml-es mintatartóba. A mintát 10 perces centrifugálást (16000 g) követően injektálták 

az alkalmazott LC-MS készülékbe. 

▪ Az A-módszerben a visszanyerés értékek 77,7% és 112,8% között változtak a 

vegyületekre 10 µg/kg és 100 µg/kg-os koncentrációszinten, kivéve a SAL-t, amelyre a 

visszanyerés 65,7% volt a 10 µg/kg-os és 67,6% a 100 µg/kg-os koncentrációszinten. 

▪ Az A-módszer vegyületeinek RSD% értékei az 1,8-19,7%-os tartományban 

változtak. 

▪ A B-módszer visszanyerései 81,4% és 90,4% között voltak az összes vegyületre 

mindkét vizsgált koncentrációszinten (10 µg/kg és 100 µg/kg), kivéve a LAS-t, amelyre a 

10 µg/kg-os szinten 65,8%, illetve a 100 µg/kg-os szinten 75,4% volt a visszanyerés. 

▪ A B-módszerben az RSD% értékek az 4,2-15,7%-os tartományban mozogtak a 

vizsgált vegyületekre. 

 

Dai és Hermann tanulmánya MON mérésére mutat be egy módszert [68]. 10 g tejet 

kevertek össze 10 ml 1% ecetsavat tartalmazó ACN-es oldattal egy centrifugacsőben és a 

keveréket összerázták. Az összerázást megismételték, miután a mintához 4 g vízmentes 

magnézium-szulfátot és 1 g nátrium-acetátot adtak. A minta centrifugálását ezután 4 percig 

(4000 g) végezték. Ezt követően a kapott mintát egy 0,2 µm polivinilidén fluorid szűrőn 

átszűrték és az LC-MS készülékbe injektálták. 

▪ A visszanyerés értékek 78% és 92% között voltak hármas kvadrupól 

(triple quadrupole; QQQ) esetén és 83% és 112% között a lineáris ioncsapdás 

(linear ion trap; LIT-es) MS készülék használatakor 10 µg, 100 µg/kg és 1000 µg/kg-os 

koncentrációszinteken. 

▪ Az ion szuppressziós eredmények 101% és 119% közöttinek adódtak LC-QQQ-ra és 

80% és 171% közöttire LC-LIT alkalmazásakor egy négy napos méréssorozat során (100% 

alatti értékek ion intenzitás csökkenést, 100% feletti értékek ion intenzitás növekedést 

jeleznek). 

▪ A kalibrációs egyenesek meredeksége rendkívüli módon, közel háromszorosára 

megváltozott hasonlóan egy négy napos méréssorozat alatt mindkét nagyműszer (LC-QQQ és 

LC-LIT) használatakor. 
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3.4.1.3. Szilárd fázisú extrakciós mintaelőkészítés 

 

Stolker és munkatársai [113] négy IP vegyületre (MAD-nátrium, MON-nátrium, 

NAR-nátrium, SAL-nátrium) dolgoztak ki egy SPE-t magában foglaló módszert tej mintákra. 

A tej mintát az analízis megkezdéséig -20 °C-os hőmérsékleten tárolták. A minta 

előkészítésének első lépésében 2 ml térfogatú ACN-t adtak 2 ml tejhez, amit a minta 

30 percig rázatása, majd centrifugálása (15 perc, 3600 g, 10 °C) követett. Az így keletkezett 

felülúszó 2 ml-ét tízszeresére hígították vízzel. Ezt a hígított mintát egy Phenomenex StrataX 

típusú (33 µm; 60mg/3ml) SPE patronra pipettázták, amelyet előzetesen 3 ml metanollal, 

illetve 3 ml vízzel kondicionáltak. A töltet mosását 3 ml vízzel, míg a vegyületek leoldását 

3 ml metanollal hajtották végre. A kapott eluátumot N2 gáz segítségével 40 °C-on bepárolták, 

50 µl ACN-ben visszaoldották, majd 30 másodpercig homogenizálták vortex keverővel. Az 

így kapott mintához 450 µl hangyasav oldatot (víz/hangyasav 1000/2; v/v) adtak és az LC-MS 

készülékbe injektálták. 

▪ A módszer torzítatlansága mind a négy vegyületre a 93% és 119%-os határokon 

belül maradt a validálás során. 

▪ A kidolgozott módszer napon belüli precizitása (one-day repeatability; NBP-je) 

(RSD%) a négy vegyületre a következő volt: MAD-nátrium 9,4%, MON-nátrium 16,0%, 

NAR-nátrium 26,9%, SAL-nátrium 56,2%. 

▪ A napok közötti precizitás (within-laboratory reproducibility; NKP) (RSD%) az 

alábbi eredményeket mutatta: MAD-nátrium 20,2%, MON-nátrium 27,3%, NAR-nátrium 

27,3%, SAL-nátrium 57,5%. 

 

Kim és munkatársai [92] NAR meghatározására dolgoztak ki módszert tej mintákhoz. 

2 ml tejet helyeztek egy 15 ml térfogatú polipropilén centrifugacsőbe, majd a mintához 3 ml 

foszfát puffert (0,2 M) és 120 µl nátrium-hidroxidot (1 M) adtak. 10 másodperces keverést 

követően 6 ml ACN-t pipettáztak a centrifugacsőbe. Újabb homogenizálási lépés után a 

mintát centrifugálták (1650 g) 5 percig 4 °C-os hőmérsékleten. A 30 perces -20 °C-on állást 

követően a felülúszó 4 ml-es részletét egy fiolába helyezték. A fiola tartalmát N2 segítségével 

bepárolták 50 °C-on, majd ezt követően 3 ml foszfát puffert (0,2 M) pipettáztak az üvegbe és 

a keveréket összerázták. A mintát végül egy Waters C18 típusú SPE patronra pipettázták, 

amelyet előzetesen 5 ml metanollal és 5 ml vízzel kondicionáltak. A mosási lépést háromszor 

hajtották végre, 5 ml térfogatú 2% acetont tartalmazó hexános oldattal. A vegyületeket 6 ml 
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metanollal oldották le, majd az így kapott oldatot szárazra párolták N2 gázzal 40 °C-on. A 

szárazra párolt mintát 1 ml metanolban oldották vissza, összerázták, 0,2 µm-es szűrővel 

megszűrték és az LC-MS készülékbe injektálták. 

▪ A módszer visszanyerése NAR-ra 77,7% volt 25 µg/kg-os szinten, míg 101,0% 

50 µg/kg-os és 104,6% 100 µg/kg-os szinten. 

▪ A precizitás értékek 4,8 RSD% és 6,7 RSD% között voltak mindhárom vizsgált 

koncentrációszint esetén. 

▪ A kidolgozott módszer kimutatási határa (limit of detection; LOD-je) 1,5 µg/kg 

NAR-ra, míg meghatározási határa (limit of quantitation; LOQ-ja) 5 µg/kg. 

 

Feás és munkatársai [83] DEC meghatározására dolgoztak ki módszert tej mintákhoz. 

Az előkészítés első lépésében a tejhez 4 ml metanol/kloroform (4/1; v/v) elegyet adtak, majd 

ezt kevertették 5 percig. A centrifugálási lépést 10 percig végezték 3000-es fordulatszámon. A 

felülúszót ezután leválasztották és egy Phenomenex StrataX típusú (33 µm; 60mg/3ml) SPE 

patronra pipettázták. A töltetet előzetesen 3 ml metanollal és 3 ml vízzel kondicionálták. A 

mosási lépést 3 ml metanol/víz (5/95; v/v) oldószerkeverékkel végezték, a DEC leoldására 

3 ml metanol/kloroform (4/1; v/v) elegyet használtak. Az így kapott oldatot N2 gáz alatt 

40 °C-os hőmérsékleten bepárolták, majd a mintát visszaoldották 100 µl mozgófázisban és ezt 

követően injektálták a fluoreszcenciás detektorral ellátott LC-s berendezésükbe. 

▪ A kifejlesztett módszer visszanyerése DEC-re 86,8%, 91,1% és 88,2% volt 0,16, 

1,63 és 16,33 µg/kg-os koncentrációszinten. 

▪ Az NBP 4 RSD%, míg az NKP 4,4 RSD%-ra került meghatározásra. 

▪ A módszer LOD-je 0,14 µg/kg, LOQ-ja 0,16 µg/kg volt. 

 

3.4.1.4. Mátrix szilárd fázisú diszperzión alapuló mintaelőkészítés 

 

Boulaire és munkatársai [135] NIC koncentrációjának mérésére fejlesztettek ki egy 

módszert – az előző alfejezetekben (3.4.1.2 és 3.4.1.3) bemutatott tej mintáktól eltérően – hús 

mintákhoz. A vak és NIC-cel kezelt húsmintákat először apró darabokra vágták, majd 0,5 g-ot 

egy porcelán dörzsmozsárba mértek. A vegyületet tartalmazó mintához 20 µl mennyiségű 

belső standardot pipettáztak és egy éjszakát 4 °C-on tárolták. Az előzetesen hexánnal, 

diklórmetánnal és metanollal mosott és szárított (37 °C) C18 MSPD fázis (oktadecilszilillel 

származékolt szilika; 40 µm; 12%; ec) 2 g mennyiségét a dörzsmozsárban addig keverték a 
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húsmintával, míg végül egy homogén keveréket kaptak. Ezt a keveréket egy, az alján 

szűrőpapírral zárt, 10 ml térfogatú fecskendőbe helyezték, majd hasonlóan a tetejét is 

szűrőpapírral zárták. A mintát 4,5 ml térfogatra préselték össze és a fecskendőt egy SPE kádra 

helyezték. Kontrollált folyási sebesség mellett (50 csepp/perc) 8 ml hexánnal mosták, majd 

8 ml diklórmetánnal (F1) és 8 ml etil-acetáttal (F2) végezték a vegyület leoldását. A mintákat 

szárazra párlás (40 °C) után 250 µl mozgófázis/ammónium-acetát puffer (0,01 M; 

pH=5,2)/ACN/metanol ((F1: 86/10/4; v/v)(F2: 56/31/13; v/v) keverékben oldották vissza. 

Végül a diódasoros és fluoreszcens detektorokkal is összekapcsolt LC-s rendszerükbe 

injektálták. A szerzők módszerében a NIC az etil-acetátos frakcióban (F2) volt megtalálható. 

▪ A kidolgozott eljárás LOD-je NIC-re 0,7 µg/kg, illetve 1,0 µg/kg (sertéshús), 

valamint 0,4 µg/kg, illetve 0,5 µg/kg (borjúhús) volt, attól függően, hogy milyen eljárással 

számították az LOD értékeket. 

▪ A NIC visszanyerése az LOD-hez képest több mint egy nagyságrenddel magasabb 

koncentrációszinten (20 µg/kg) 52% volt. 

▪ Ugyanezen visszanyerés érték NIC-re az LOD-hez képest közel két nagyságrenddel 

magasabb koncentrációszinten (100 µg/kg) is mindössze 55% volt. 

 

3.4.2. Műszeres analitikai módszerek 

 

Huet és munkatársai [127] tanulmányukban rámutatnak arra, hogy COC-k mérésére 

számos immunkémiai alapú módszert kidolgoztak már az elmúlt időszakban. A tanulmányból 

továbbá az is kiderül, hogy ezen módszerek az esetek döntő többségében egy vegyület 

szelektív meghatározására koncentrálnak. Gyakori hátrányuk továbbá, hogy magukban 

foglalhatnak egy időigényes bepárlási lépést, amelynek elkerülése nem mindig megoldható, 

ugyanis az antitestek meglehetősen érzékenyek a magas szerves oldószer koncentrációra. 

Ennek köszönhetően a szakterületen lezajló folyamatok azt mutatják, hogy a vegyületek 

szimultán meghatározására egyre inkább az LC-t és MS-t alkalmazó kapcsolt eljárások 

kerülnek előtérbe. 

A következő két átfogó alfejezet (3.4.2.1-3.4.2.2) az irodalomban fellelhető műszeres 

elválasztási és detektálási eljárások sajátosságait, előnyeit és hátrányait hivatott bemutatni. E 

fejezetek megírása során fontosnak tartottam, hogy lehetőség szerint az MS-es 

(nagyfelbontású és QQQ) (3.4.2.1-ös alfejezet) és a fényelnyelésen alapuló (3.4.2.2-es 

alfejezet) detektálás is áttekintésre kerüljön, az előbbi esetén érintve az elektroporlasztásos 
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ionizáció (electrospray ionisation; ESI) során fellépő zavaró hatásokat, valamint a COC-k 

fragmentációs és szerkezeti átalakulásait. 

 

3.4.2.1. Tömegspektrometriát alkalmazó kromatográfiás eljárások 

 

Peters és munkatársai [106] egy repülési idő (time-of-flight; TOF) analizátorral 

felszerelt készülékkel határoztak meg öt IP és egy CP COC-t. A kromatográfiás elválasztásra 

egy Waters Acquity BEH C18 (150 mm × 2,1 mm; 3 µm) típusú oszlopot használtak. A 

módszerük mozgófázisa 0,1% hangyasavat tartalmazó víz és ACN/víz (0,1% hangyasav) 

(90/10; v/v) keveréke volt 0,4 ml/perces áramlási sebességgel. Az általuk bemutatott 

elválasztás 12 percet vett igénybe. A módszerük szelektivitását 20 vak minta elemzésével 

végezték el minden mintatípus esetén. Zavaró mátrixcsúcsok jelenlétét egyik típusnál sem 

tapasztaltak. A detektálásra vonatkozó tömegpontosság a mért vegyületek több, mint 98%-ra 

10 ppm alatti volt, valamint az átlag tömegpontosság 3 ppm-re (medián: 2,5 ppm) adódott. 

Azt tapasztalták továbbá, hogy növekvő koncentrációval a tömegpontosság kismértékben 

javult. A COC-k validálását 25 µg/kg-os és 150 µg/kg-os koncentrációszintek között végezték 

el. A módszer NBP-je a 14-205 RSD%-os intervallumban, illetve az NKP-je a 

29-173 RSD%-os intervallumban helyezkedett el a hat érintett vegyületre. A kifejlesztett 

módszerük a 25-50 µg/kg koncentrációszinten volt képest meghatározni a COC-kat. 

Kaklamanos és munkatársai [129] több COC szimultán mérésére használtak 

nagyfelbontású orbitrap (orbitrap; OT) MS-t. Az elválasztáshoz egy C-18-as Altima HP 

(150 mm × 3,2 mm; 5 µm) kromatográfiás oszlopot választottak, amelyet az analízis ideje 

alatt 35 °C-os hőmérsékletre termosztáltak. A mozgófázis összetétele 0,5% hangyasavval 

savanyított metanol/víz keveréke, sebessége 0,35 ml/perc volt. A teljes kromatográfiás 

elválasztás 22 percet vett igénybe. Ilyen körülmények között – ahogy azt a szerzők 

megjegyzik – jó csúcsalakokat és elegendő érzékenységet sikerült elérniük. A módszer 

tömegpontossága 0,4 ppm és 3,9 ppm között mozgott a vizsgált COC-kra a nagyműszeres 

technika nyújtotta belső kalibráció (lock mass) használata nélkül. A módszer validálása során 

két LOQ értéket is megadtak: számolt LOQ-t és kísérletileg mért LOQ-t. A számolt LOQ 

értékek 47,0 µg/kg-tól 86,1 µg/kg-os tartományban mozogtak, míg a kísérletileg mértek az 

50 µg/kg-os koncentrációszinttől 100 µg/kg-os szintig változtak. A jel/zaj (signal-to-noise; 

S/N) arányon alapuló LOD meghatározás nehézségekbe ütközött, ugyanis néhány vegyület 

esetén nem volt háttér a szűk tömeg extrakciós ablak (10 ppm) alkalmazása következtében. A 
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kidolgozott módszer RSD-je DNC-re volt a legkisebb (5,5-9,5 RSDint%) és LAS-ra volt a 

legnagyobb (12,4-20,8 RSDint%) a 100-400 µg/kg-os koncentrációtartományban. 

Dubois és munkatársai [80] kilenc COC-t határoztak meg egy gradiens LC-QQQ-MS 

módszer segítségével. Az eljárásban egy C18-as Merck Purospher (125 mm × 3 mm; 5 µm) 

típusú analitikai oszlopot használtak. Az 1 ml/perces áramlási sebességgel rendelkező 

mozgófázis 0,1% hangyasavat tartalmazó ACN/víz oldószerkeverék volt. Az ekvilibrálási 

lépést magában foglaló teljes analízis idő 14,5 percet vett igénybe. A szerzők többféle 

mozgófázis kombinációt és pH értéket is kipróbáltak. A megfelelő retenciós idők, S/N 

arányok, válaszjelek stabilitása és csúcsalakok alapján arra jutottak, hogy a legjobb 

elválasztást egy 0,1% hangyasavat tartalmazó ACN/víz mozgófázist alkalmazó módszerrel 

lehet elérni. Az általuk bemutatott elválasztás a CP vegyületekre teljes szeparációt mutatott, 

az IP-k csúcsai azonban több esetben is átfedtek egymással (MAD/NAR; MON/SAL). A 

QQQ MS szelektív és érzékeny detektálási módjához, a többszörös reakciókövetési módhoz 

(multi reaction monitoring; MRM-hez) szükséges átmeneteknek a paramétereit (ionok, 

feszültségértékek, ütközési energia) 0,1 µg/ml koncentrációjú, 0,1% hangyasavat tartalmazó 

acetinitril/víz (50/50; v/v) oldószerkeverékben feloldott standard anyagok (áramlási 

sebesség: 0,01 ml/perc) segítségével határozták meg. Azt találták, hogy a megfelelő 

anyaionok IP-kre a [M+Na]
+
, HAL-ra és ROB-ra a [M-H]

+
 (valószínűleg ebben az esetben 

elgépelés történhetett és a szerzők [M+H]
+
-ra gondoltak), valamint DIC-re, DIC-biszre, 

DNC-re és DNC-d8-ra a [M-H]
-
. A szerzők minden vegyület esetén két átmenetet használtak a 

méréseik során. A kidolgozott módszerük rendkívül alacsony koncentrációszinten (≤ 1 µg/kg) 

is képes volt a kilenc COC meghatározására, ami többek között bizonyítja az alkalmazott 

QQQ eljárás kíváló érzékenységét is. 

Shao és munkatársai [110] nyolc szabályozott COC mérésére dolgozott ki egy 

gradiens LC-QQQ-MS módszert. Az elválasztáshoz egy Acquity UPLC BEH C18-as 

(100 mm × 2,1 mm; 1,7 µm) kromatográfiás oszlopot használtak, amelynek hőmérsékletét 

40 °C-ra állították a mérés végzésekor. A mozgófázis összetétele 0,1% hangyasavat 

tartalmazó ACN/víz, sebessége 0,45 ml/perc volt. A teljes elválasztást meglehetősen gyorsan, 

8 perc alatt végezték, azonban több esetben is a vegyületek (LAS/MAD/MON) csúcsai 

átfednek egymással, illetve közel egy időben eluálódnak az oszlopról. Kiemelendő, hogy a 

szerzők a legtöbb vegyület esetén 20-50% nagyságú ion intenzitás csökkenésről számolnak 

be. A megfelelő átmenetek beállítására közvetlen injektálásos (direct flow-injection) technikát 

alkalmaztak. Azt tapasztalták, hogy legnagyobb intenzitást [M+Na]
+
 adduktra kapták az 

IP-knél, [M-H]
-
 ionra DIC-nél és DNC-nél, valamint [M+H]

+
-ra a többi vizsgált vegyületnél. 
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A szerzők ütközéssel indukált disszociációs (collision-induced dissociation; CID-es) 

mérésekkel számos szerkezeti információt is nyertek a vizsgált vegyületekről. A 

meghatározásokra minden esetben két átmenetet állítottak be és az intenzívebbet használták 

mennyiségi kiértékelésre. A kidolgozott módszerek nagyon érzékenyek, az LOQ 

0,1-0,2 µg/kg volt. Összetett mátrixokkal dolgozó módszerek esetén ezen értékek figyelemre 

méltóak, különösen annak a fényében, hogy az injektálási térfogatnak egy meglehetősen kicsi, 

2 µl-es értéket tartottak optimálisnak. 

Olejnik és munkatársai [22,105] két módszert is kidolgoztak tizenkét COC 

meghatározására LC-QQQ-MS-en. Az általuk alkalmazott Phenomenex Luna fenil-hexil 

(150 mm × 2 mm; 3 µm) oszlopot 30 °C-ra termosztálták. A mozgófázis ACN, metanol és 

0,01 M koncentrációjú ammónium-formiát puffer volt, sebessége 0,2 ml/perc. Az ekvilibrálási 

időt magában foglaló teljes analízis idő 22 percet tett ki, aminek során nem sikerült minden 

vegyületre (MAD/NAR; MON/SAL) alapvonalon történő elválasztást kivitelezni. Az általuk 

bemutatott módszerek hátránya, hogy egy adott mintát kétszer kell injektálni, ugyanis a teljes 

mérés tartalmaz egy pozitív és egy negatív ion módban elvégzett detektálást is. Mindez az 

analízis idejének kétszeresre növekedését eredményezte. A megfelelő detektálási paraméterek 

beállítására ACN/víz (0,01 M ammónium-formiát puffer, pH=4) (50/50; v/v) 

oldószerkeverékben feloldott standard anyagot (1 µg/ml) injektáltak 0,02-0,05 ml/perces 

áramlási sebesség mellett. Az IP-k esetében [M+Na]
+
 anyaionokat, a CP vegyületek esetén 

pedig [M+H]
+
, illetve [M-H]

-
 anyaionokat monitoroztak. Azt tapasztalták, hogy az IP-k 

ionokban rendkívül gazdag spektrumot adnak ESI-t alkalmazó forrásban. Az [M+Na]
+
 

adduktok mellett [M+2Na]
+
 és [M+NH4]

+
 ionokat detektáltak, valamint kevésbé intenzív 

[M+H]
+
 pszeudo-molekulaionokat. Minden vegyületre két átmenetet állítottak be. A két 

módszerükben elért LOQ-k a 0,38-27,6 µg/kg-os [22] és 0,41-7,54 µg/kg-os [105], valamint a 

LOD-k a 0,15-10,9 µg/kg-os [22] és 0,17-2,62 µg/kg-os [105] tartományban változtak az 

alkalmazott mátrixoktól függően. Jellemzően, az IP COC-k szolgáltattak alacsonyabb 

LOQ-kat a CP COC-khez képest. 

Cronly és munkatársai [126] tizenegy hatóanyagot vizsgáltak LC-QQQ-MS 

rendszerükön. Az eljárásban egy C8-as Symmetry (100 mm × 3 mm; 3,5 µm) analitikai 

oszlopot alkalmaztak. A mozgófázis sebességét 0,6 ml/percnek, míg összetételét 0,1% 

hangyasavat tartalmazó ACN és víz keverékének választották. Ilyen körülmények között a 

vegyületek retenciós idejei az 5,48-10,31 percig tartó intervallumba estek 19 perces analízis 

idő mellett. Habár a szelektív MRM módszerrel a vegyületek detektálása megfelelően 

kivitelezhető volt, az alkalmazott kromatográfiás körülményeknek köszönhetően a vegyületek 
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alapvonalon történő elválasztása már nem volt megvalósítható. A szerzők a fragmentációs 

körülményeket és az ütközési energiákat a legintenzívebb válaszjelre optimálták. Az 

eredmények ismeretében arra a következtetésre jutottak, hogy a megfelelő anyaionok az 

IP-kre a [M+Na]
+
, DEC-re, HAL-ra és ROB-ra a [M+H]

+
, valamint DIC-re és DNC-re a 

[M-H]
-
. Az intenzívebb átmenetet használták mennyiségi kiértékelésre, valamint minden 

esetben monitoroztak egy második átmenetet. A két ion átmenet arányát (qualifier/quantifier) 

szintén figyelemmel kísérték. A szerzők ugyan nem végeztek részletes LOD/LOQ 

vizsgálatokat, az megállapítható, hogy például DIC-et sikeresen detektálták – jó linearitás 

mellett – az 1 µg/kg-os koncentrációszinten is.   

Galarini és munkatársai [85] az LC-QQQ-MS rendszerüket ugyancsak tizenegy COC 

mérésére használták. Az eljárásukban egy C18-as Phenomenex Synergi Fusion 

(150 mm × 2 mm; 4 µm) analitikai oszlopot használtak. Az elválasztást 0,1% hangyasavat 

tartalmazó víz és 0,1% hangyasavat, valamint 0,02 mM nátrium-acetátot tartalmazó ACN 

keverékével végezték. Áramlási sebességként és oszloptér hőmérsékletnek 0,25 ml/percet és 

35 °C-ot választottak. Az ekvilibrálási időt magában foglaló kromatográfiás ciklus teljes ideje 

40 perc volt. Ezzel az időígényes kromatográfiai futással a vegyületek elválasztása több 

esetben is alapvonalon sikerült, kivéve a MON/SAL vegyületpárt, amelyeknek a csúcsai teljes 

mértékben átfednek egymással. A detektáláshoz szükséges anyaionok monitorozására az 

előzőekben bemutatottakhoz hasonló elveket követtek. [M+Na]
+
 adduktokat választottak a 

poliéter IP-kre, [M-H]
-
-t DIC-re és DNC-re, illetve [M+H]

+
-t DEC-re, HAL-ra és ROB-ra. A 

kidolgozott módszerük képes volt a vizsgált hatóanyagok 1 µg/kg-os koncentrációszinten 

történő meghatározására, kivéve a HAL-t, amelyre az LOQ-t 2,5 µg/kg-ban állapították meg. 

Ezen értékek nagyságrendileg hasonlóak voltak a Cronly és munkatársai [126], illetve Dubois 

és munkatársai [80] által bemutatott módszerekhez. Galarini és munkatársai [85] vizsgálatai 

kiterjedtek továbbá a mátrix zavaró hatására az ESI ionképzés során. Azt tapasztalták, hogy 

jelentős ion intenzitás növekedés volt mérhető HAL-ra, LAS-ra, NAR-ra és SEM-re. Ion 

intenzitás csökkenést SAL-ra tapasztaltak. A szerzők a HAL-ra (232%) és SEM-re (179%) 

mérték a legnagyobb ion intenzitás eltérést. A jelenséget azzal magyarázták, hogy az 

ionizációs folyamat nagymértékben a vegyület és mátrix összetevőitől függ. A bemutatott 

intenzitás értékek kiugróan magasnak tűnhetnek, azonban Boscher és munkatársai [74] 

vizsgálódásai is alátámasztják a COC-k ionizálása során fellépő jelentős mátrixhatásokat. Az 

utóbbi szerzők eredményei meglehetősen változatos képet mutattak. A legnagyobb ion 

intenzitás csökkenést MAD-ra mérték (52%), ezzel szemben a legnagyobb ion intenzitás 

növekedést NAR-ra (175%) tapasztalták. A további értékek LAS-ra 67-83%; MAD-ra 
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52-155%; MON-ra 77-124%; NAR-ra 117-175%; ROB-ra 62-73%; SAL-ra 96-145% közötti 

tartományban változtak. 

Dubreil-Chéneau és munkatársai [23] tíz vegyület meghatározására mutatott be 

gradiens LC-QQQ-MS eljárást. A módszerben egy Agilent Zorbax Eclipse XDB C8-as 

(150 mm × 3 mm; 5 µm) típusú analitikai oszloppal végezték az elválasztást. A mozgófázis 

ACN-t, metanolt és vizet tartalmazott, mindegyiket 0,1% hangyasavval savanyították. A 

mozgófázis sebessége 0,6 ml/perc volt. Az ekvilibrálási lépést magában foglaló analízis 

15,5 perc volt, ami alatt néhány IP (MAD/NAR; MON/SAL; LAS/SEM) kivételével sikerült a 

vegyületeket alapvonalon elválasztani. A szerzők a Dubois és munkatársai [80] által 

bevezetett mozgófázis keveréket próbálták adaptálni a vegyületek elválasztására, de végül azt 

találták, hogy 20% metanol jelenléte a mozgófázisban feljavította a csúcsok alakját. A 

módszerük képes volt továbbá az összes vegyületet egy analitikai futás alatt meghatározni, 

ugyanis a mérést három időszegmensre osztották fel és az egyes szegmensekben az érkező 

vegyületek töltésének megfelelően változtatták a detektor polaritását. Az ionok 

kiválasztásához közvetlen injektálásos (flow-injection) technikát használtak, ACN-ben 

feloldott standard oldatokat (10 µg/ml) 0,01 ml/perc-es áramlási sebesség mellett vizsgálták. 

Az IP-kre a legintenzívebb anyaionokat a nátrium-adduktok szolgáltatták ([M+Na]
+
), továbbá 

HAL-ra és ROB-ra [M+H]
+
, valamint DIC-re és DNC-re [M-H]

-
 anyaiont állítottak be. 

Minden esetben két szimultán átmenetet monitoroztak és az ionok egymáshoz viszonyított 

arányát (qualifier/quantifier) is mérték. A módszerükkel a COC-ket 1 µg/kg-os 

koncentrációszinten tudták meghatározni. A módszer LOQ értékei – a HAL-t és LAS-t kivéve 

– megegyezik az előzőekben bemutatott Galarani és munkatársai [85] által kifejlesztett 

módszerével. 

A 6. és 7. táblázat összefoglalja a gyakran alkalmazott QQQ-s paramétereket 

COC-kra, illetve a belső standard vegyületekre.  
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 6. táblázat: A Cronly és munkatársai [126], Dubois és munkatársai [80], illetve Shao és munkatársai [110] által alkalmazott többszörös 

reakciókövetési mód detektálási technika anyaionjainak, leányionjainak és az átmenetekhez tartozó feszültség értékeinek bemutatása 

 

Shao és 

munkatársai 

[110] 

(Waters 

Micromass 

Quattro 

Ultima) 

a n/a 405,2 300,9 416,1 613,3 939,8 693,1 n/a 334,2 773,9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
d n/a 45 45 45 50 50 50 n/a 45 50 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

b (1) n/a 334,0 137,0 137,7 595,0 877,2 675,1 n/a 137,8 431,2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
b (2) n/a 299,0 107 397,8 377,1 895,1 461,1 n/a 154,8 531,1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
c (1) n/a 10 10 16 26 28 38 n/a 20 44 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
c (2) n/a 26 28 10 32 30 46 n/a 18 40 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

1
belső standard anyagok; n/a: nem elérhető; a: anyaion (m/z); b: leányion (m/z); c: ütközési energia (eV); d: cone voltage (V) 
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Cronly és 

munkatársai 

[126] 

(Thermo TSQ 

Quantum 

Ultra EMR) 

a 418,0 405,0; 
407,0 

301,0 416,0 613,3 935,9 693,4 787,4 333,9 773,5 895,4 n/a n/a n/a n/a n/a 

b (1) 203,9 333,9 107,2 100,4 377,2 719,5 461,5 431,4 138,0 431,0 833,3 n/a n/a n/a n/a n/a 
b (2) 372,1 335,9 136,9 120,0 577,2 877,7 675,3 531,4 155,0 531,4 851,3 n/a n/a n/a n/a n/a 
c (1) 42 20 38 21 32 65 55 50 31 50 39 n/a n/a n/a n/a n/a 
c (2) 29 22 18 29 32 35 41 45 18 45 41 n/a n/a n/a n/a n/a 

Dubois és 

munkatársai 

[80] 

(Waters 

Micromass 

Quattro 

Ultima) 

a n/a 407,0 301,0 416,0 613,4 939,8 693,4 787,5 334,1 773,5 n/a n/a 421,0 309,0 748,5 n/a 
d 30-35 30-35 30-35 30-35 30-35 30-35 30-35 30-35 30-35 30-35 n/a n/a 30-35 30-35 30-35 n/a 

b (1) n/a 336,0 137,0 100,3 377,3 877,5 461,2 431,2 138,2 431,2 n/a n/a 323,0 141,0 730,5 n/a 
b (2) n/a 301,0 107,0 120,0 359,3 719,5 479,2 531,2 111,2 265,2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
c (1) n/a 20 10 21 35 50 50 50 23 50 n/a n/a 25 15 40 n/a 
c (2) n/a 30 40 20 35 70 55 55 41 55 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
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 7. táblázat: A Dubreil-Chéneau és munkatársai [23], Galarini és munkatársai [85], illetve Olejnik és munkatársai [22] által alkalmazott 

többszörös reakciókövetési mód detektálási technika anyaionjainak, leányionjainak és az átmenetekhez tartozó feszültség értékeinek bemutatása 

Galarini és 

munkatársai 

[85] 

(Thermo 

Electron TSQ 

Quantum 

Ultra) 

a 418 405 301 416 613 939 693 788 334 774 896 423 n/a 309 747 342 
e 119 48 64 80 146 130 159 160 97 166 231 119 n/a 63 179 97 

b (1) 204 299 107 121 377 719 461 413 138 413 833 205 n/a 141 703 159 
b (2) 232 334 137 138 577 860 501 431 155 431 851 377 n/a n/a n/a 182 
b (3) 372 n/a n/a 398 595 878 579 531 178 531 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
c (1) 41 27 39 29 37 64 51 50 26 47 31 42 n/a 19 55 22 
c (2) 35 21 20 19 32 58 52 51 21 49 36 24 n/a n/a n/a 22 
c (3) 23 n/a n/a 12 28 29 51 46 22 49 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Olejnik és 

munkatársai 

[22] 

(Applied 

Biosystem 

Sciex API 

3000) 

a 418 405; 

407 
301 416 590,5 935 693,5 787,6 334 773,5 895,5 423 419 309 747,5; 

723,6 
342 

f 85 -45 -32 40 -60 30 34 26 34 43 30 80 -55 -32 181;  
-41 

82 

b (1) 372 336 137 120 235 647 675 531,4 155 531,2 851,5 377 321 141 703,5 182 
b (2) 204 334 107 100 173 630 461 431 138 431,4 833,7 n/a n/a n/a 100,9 n/a 
b (3) n/a n/a n/a n/a 121 n/a n/a n/a n/a 265,2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
c (1) 33 -25 -16 29 -46 25 51 61 35 63 45 33 -37 -16 74 30 
c (2) 55 n/a -51 39 -75 31 69 70 30 69 45 n/a n/a n/a -75 n/a 
c (3) n/a n/a n/a n/a -75 n/a n/a n/a n/a 72 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

1
belső standard anyagok; n/a: nem elérhető; a: anyaion (m/z); b: leányion (m/z); c: ütközési energia (eV); e: tube lens offset; f: 

declustering potencial (eV)  
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Dubreil-

Chéneau és 

munkatársai 

[23] 

(Thermo 

Electron TSQ 

Quantum 

Ultra) 

a n/a 405,0; 

407,0 
301,0 416,0 613,3 939,5 693,4 787,4 333,9 773,5 895,4 n/a 421,0 309,0 747,4 n/a 

e n/a 95 78 123 124 145 171 184 111 150 166 n/a 93 78 176 n/a 
b (1) n/a 333,9 136,9 120,0 377,2 877,7 675,3 431,4 138,0 431,0 833,3 n/a 322,9 141,0 703,4 n/a 
b (2) n/a 335,9 107,0 138,0 577,2 719,5 461,5 531,4 155,0 531,4 851,3 n/a n/a n/a n/a n/a 
c (1) n/a 20 18 29 32 35 41 50 31 50 39 n/a 29 19 56 n/a 
c (2) n/a 22 38 41 32 70 55 45 18 45 41 n/a n/a n/a n/a n/a 
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A QQQ MS-es detektáláshoz szükséges leányionok szerkezetét már több kutatásban is 

tanulmányozták.  

Shao és munkatársai [110] DIC esetén két leányiont is azonosítottak és azt találták, 

hogy az m/z=334,0 megfelel a [M-H-2Cl]
-
 ionnak, míg az m/z=299,0 a [M-H-3Cl]

-
 ionnak. 

ROB vizsgálata során azt tapasztalták, hogy a fő fragmensionok a hidrazon kötés 

felhasadásából származtak: m/z=137,7; m/z=154,8; m/z=177,8; m/z=195,0. Ezen ionok a 

legtöbb esetben egyezést mutatnak – kivéve m/z= 154,8 – a Martínez-Villalba és munkatársai 

[117] által bemutatott adatokkal. Ezek közül az m/z=137,7-t és m/z=154,8-t gyakran 

alkalmazzák az átmenetekben leányionokként. DNC esetén sikeresen azonosították az 

m/z=136,9 iont, amelyet az amid fragmentáció segítségével magyaráztak. HAL 

fragmentációjakor két fő iont detektáltak, amelyek egy vízvesztéshez (m/z=398,2), illetve egy 

kvinazolinon egység (m/z=137,9) vesztéséhez voltak kapcsolhatók.  

Yakkundi és munkatársai [120] megerősítették ezen két ion jelenlétét, ezen felül két 

további ion detektálását is leírták: m/z=120; m/z=100. A HAL fragmens ionjainak szerkezeti 

viszonyait a 4. ábra részletezi. 

 

 4. ábra: Yakkundi és munkatársai [120] által bemutatott lehetséges fragmensionok HAL 

vegyület vizsgálata során (töltetlen szerkezet). Az 1-es és 2-es számok az átrendeződések 

helyeit, míg a dőlt vonalak a hasítások helyeit jelölik (forrás: [28]) 

 

A szerzők azt találták, hogy az m/z=398, illetve m/z=138 ion a 4. ábrán 1-es számmal 

jelölt hidroxilcsoport segítségével vízvesztést követően az [M+H]
+
, illetve m/z=156-os ionból 

keletkezik. Az m/z=120-as ion a 4. ábrán 2-es számmal jelzett oxocsoportot érintő 

átrendeződés, illetve vízvesztés után keletkezik az m/z=138-as ionból.  

Moloney és munkatársai [132] többek között a DEC fragmentációját vizsgálták és arra 

a következtetésre jutottak, hogy a detektálásra kerülő fragmens ionok (m/z=204 és m/z=372) 

viszonylag könnyen levezethetők az anyaion szerkezetéből. A DEC szerkezeti képletéből 

levezethető hasításokat az 5. ábra illusztrálja. 
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 5. ábra: Moloney és munkatársai [132] által bemutatott lehetséges fragmensionok DEC 

vegyület vizsgálata során (töltetlen szerkezet). A dőlt vonalak a hasítások helyeit jelölik 

(forrás: [28]) 

 

Shao és munkatársai [110] a CP vegyületeken felül az IP COC-k fragmentációs 

viselkedését is megvizsgálták és részletesen elemezték. MAD fragmensei a következők: CO2 

(m/z=895,7), H2O+CO2 (m/z=877,7), 2H2O+CO2 (m/z=859,7), illetve a 

dimetoxi-metiltetrahidro-piranol+H2O (m/z=720,1) vesztés. Egy másik IP vegyület (LAS) 

esetén az m/z=577,6, illetve m/z=377,3 visszavezethető volt a 2H2O, illetve egy C13H18O4 

vesztéssel keletkező szerkezetre.  

Sharp és munkatársai [136] SEM-mel végeztek vizsgálatokat: m/z=851,5, illetve 

m/z=833,5 fragmensionok megfelelnek a következő szerkezeti egységeknek: [M+Na-CO2]
+
, 

illetve [M+Na-H2O-CO2]
+
.  

Cha és munkatársai [77] MON A és B, SAL, valamint NAR A szerkezeti átalakulásait 

vizsgálta. MON-ra az MS-sel elvégzett elemzés során a következő átmenetként is gyakran 

használt fragmensionokat kapták az anyaion (m/z[M+Na]+=693,5) fragmentációját követően: 

m/z=675,5 (C36H60O10Na
+
); 461,3 (C25H42O6Na

+
). A többi vizsgált vegyület esetén az 

anyaionból [M+Na]
+ 

(m/zSAL=773,5 és m/zNAR A=787,5) történő átalakulások a következők 

voltak SAL-ra: m/z=531,4 (C29H48O7Na
+
); m/z=431,3 (C23H36O6Na

+
); 413,2 (C23H34O5Na

+
), 

illetve NAR A-ra: m/z=531,4 (C29H48O7Na
+
); m/z=431,3 (C23H36O6Na

+
); 

413,2 (C23H34O5Na
+
). NAR fragmenseit megvizsgálva is több esetben egyezés található 

Martínez-Villalba és munkatársai [117] által bemutatott ionokhoz képest.   
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3.4.2.2. Tömegspektrometriát nem alkalmazó kromatográfiás eljárások 

 

Dusi és munkatársai [82] NIC kimutatásán dolgoztak LC-s rendszeren, amelyet egy 

UV detektorohoz kapcsoltak. A NIC meghatározását egy Supelcosil LC-18-as 

(250 mm × 4,6 µm; 5 µm) típusú kromatográfiás oszlopon hajtották végre 1,2 ml/perc 

áramlási sebesség mellett. Az alkalmazott mozgófázis összetétele ACN/víz (0,01 M 

ammónium-acetát puffer, pH=4,6) keveréke volt gradiens körülmények mellett. Ezzel a 

20 percet igénylő módszerrel megfelelő retenciót értek el NIC-re (tR(NIC)=17,5 perc). A 

módszerükkel sikerült a NIC DNC szerkezeti egységét hatékonyan mérni a 345 nm 

hullámhosszon. A bemutatott módszerük rendkívül jó precizitással és linearitással 

rendelkezik, hátránya viszont, hogy LOD-je 1 mg/kg, illetve LOQ-ja 2 mg/kg NIC-re. 

Kiemelendő a kromatogramon látható, háttérből származó anyagok jelentős zavaró hatása, 

ami a módszer szelektivitását nagymértékben befolyásolhatja. 

Matabudul és munkatársai [98] LAS maradványokat vizsgáltak fluoreszcenciás 

detektorral ellátott rendszeren. Az elválasztásra egy Apex Silica (150 mm × 4,6 mm; 5 µm) 

oszlopot, míg mozgófázisként ACN-t használtak, 1 ml/perc áramlási sebesség alkalmazása 

mellett. Ilyen körülmények között a LAS retenciós ideje megközelítőleg 2,2 perc volt. A teljes 

kromatográfiás futás megközelítőleg 5 percet vett igénybe. A szerzők megjegyzik, hogy a 

LAS fluoreszcens kromofór csoporttal rendelkezik, amelynek gerjesztési maximuma 308 és 

315 nm között található, emissziós maximuma pedig 400 és 430 nm között. Továbbá a 

floureszcens jel intenzitása rendkívül pH függő, pH=3,2 és pH=8,3 között akár két 

nagyságrendnyi csökkenés is megfigyelhető az intenzitásban. A kidolgozott módszerükben a 

detektor gerjesztési hullámhosszát 310 nm-re, míg emissziós hullámhosszát 430 nm-re 

állították. Annak ellenére, hogy az eljárásuk jó szelektivitással és precizitással rendelkezett 

(<6 RSD%), a célként kitűzött 0,1 mg/kg-os LOQ-t nem sikerült elérniük. Matabudul és 

munkatársai [98] fluoreszcenciás detektálást alkalmazó módszere azonban még így is több, 

mint egy nagyságrenddel érzékenyebb, mint a Dusi és munkatársai [82] által bemutatott UV 

eljárás az LOQ esetében. 

Vincent és munkatársai [128] SEM meghatározására dolgoztak ki egy UV detektálást 

alkalmazó módszert. Az általuk alkalmazott kromatográfiás elválasztás során egy Inertsil 

ODS-3 (150 mm × 2,1 mm; 5 µm) C18-as analitikai oszlopot használtak és izokratikus 

körülményeket biztosítottak. Az áramlási sebesség 0,7 ml/perc volt és az oszlopot 38 °C 

hőmérsékleten tartották az elválasztás alatt. Mozgófázisként metanol/víz (0,1 M 
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ammónium-formiát puffer, pH=3) (90/10; v/v) oldószerkeveréket alkalmaztak. A teljes 

kromatográfiás elválasztás 15 percet igényelt. Ennek köszönhetően a SEM megközelítőleg 

11,5 percnél eluálódott az oszlopról. A SEM környezetében lévő csúcsok közül öt teljesen, 

míg a hatodik is közel alapvonalon elválasztható volt. A SEM közvetlen detektálását nem 

tudták kivitelezni, ugyanis a SEM nem rendelkezik UV detektálásra megfelelő kromofór 

csoporttal. A megfelelő detektálás érdekében oszlop utáni származékolást hajtottak végre. A 

szerzők a Komarowsky reakciót használták, ahol emelt hőmérsékleten, metanolos kénsavban 

oldott vanillin és dimetil-aminobenzaldehid keveréke reagál a karboxilsavat tartalmazó 

IP-kkel színes komplexet eredményezve. A módszer nehézsége, hogy a jelenlévő egyéb IP-k 

zavarhatják a mérést. Továbbá a COC-k koncentrációja akár több nagyságrenddel is eltérhet a 

mintákban, és a rendkívül eltérő jel intenzitás (MON >> SEM) következtében a vegyületek 

megfelelő elválasztása alapvető fontosságú. Az eljárásukban az UV detektor mérési 

hullámhosszát 598 nm-ben határozták meg. A kifejlesztett módszer 1 mg/kg-os LOD-vel, 

3 mg/kg-os LOQ-val, továbbá jó linearitással (R
2 

> 0,9995), és precizitással (RSD% ≤ 8,8%) 

rendelkezett. Ezen LOD és LOQ értékek többnyire nagyságrend(ek)kel magasabbak a QQQ 

MS-t alkalmazó analitikai mérőmódszerekkel összehasonlítva. 
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4. Célkitűzések 

 

Köszönhetően az EU 1831/2003/EK rendeletének, az állattartó gazdaságban jelenleg 

számos COC van használatban [9]. Segítségükkel a kokcidiózis ellen vívott harcot sikerült 

jóval hatékonyabbá tenni. Egyre növekvő jelenlétük és az elkerülhetetlen 

keresztszennyeződés ugyanakkor újabb rendelet bevezetését követelte meg. A 124/2009/EK 

rendeletben [20] tizenegy, szerkezetileg nagymértékben különböző, kokcidiosztatikus hatással 

rendelkező vegyületre határoztak meg alacsony – µg/kg koncentráció tartományba eső –

 ML-eket állati eredetű élelmiszerekben. E rendelet megfelelő végrehajtásának ellenőrzéséhez 

olyan analitikai mérőmódszerekre van szükség, amelyekkel lehetőség nyílik a COC-k állati 

eredetű élelmiszerekben való jelenlétének minőségi és mennyiségi feltérképezése. A fentiek 

alapján a célkitűzéseimet a következő főbb pontokban fogalmaztam meg: 

 Célom volt egy olyan LC-MS módszer kifejlesztése és optimálása (kromatográfiás 

elválasztás, ionforrás, valamint MS detektálási paraméterek), amelynek használatával a kellő 

szelektivitás és érzékenység mellett a szabályozásban definiált COC-k szimultán detektálása 

és meghatározása kivitelezhető. 

 Célom volt több, a vegyületek megfelelő mérésére alkalmas különböző kémiai 

eljárásokat alkalmazó mintaelőkészítési módszer (fehérjekicsapáson alapuló, MSPD-t, illetve 

SPE-t is magában foglaló technikák) összehasonlítása, továbbá a kísérleti eredmények alapján 

kiválasztott eljárással az LC-MS méréshez alkalmas mintaelőkészítési módszer fejlesztése tej, 

illetve tejtermék minták alkalmazásával. 

 Célom volt a kifejlesztésre váró módszer(ek)nek lehetőség szerint a 124/2009/EK [20] 

által meghatározott alacsony koncentráció értékeken (µg/kg) történő validálása, illetve 

analitikai teljesítményjellemző paramétereiknek meghatározása (szelektivitás, linearitás, 

érzékenység, torzítatlanság, precizitás, LOD és LOQ értékek). 

 Célom volt a kokcidiosztatikus hatással rendelkező vegyületek stabilitásának 

feltérképezése fermentációs körülmények közt annak érdekében, hogy közelebbi képet kapjak 

a fenti alkotó(k)kal szennyezett alapanyagok további feldolgozása során végbemenő kémiai 

folyamatokról, illetve a tejtermékekben esetlegesen felmerülő COC-k okozta szennyező 

forrásokról. 

 

  



- 49 - 

 

5. Kísérleti rész 

 

5.1. Alkalmazott eszközök és műszerek 

 

5.1.1. Felhasznált fogyóeszközök és vegyszerek 

 

Oldószerek 

▪ Aceton (CAS: 67-64-1) (Terméksz.: 1006582500; 2,5 l; GC-MS tisztaság)    

 (gázkromatográfia (gas chromatography; GC));  

 Forgalmazó: Merck, Budapest, Magyarország 

▪ ACN (CAS: 75-05-8) (Terméksz.: 1000292500; 2,5 l; LC-MS tisztaság);  

 Forgalmazó: Merck, Budapest, Magyarország 

▪ Diklórmetán (CAS: 75-09-2) (Terméksz.: 1060442500) (2,5 l; LC tisztaság);  

 Forgalmazó: Merck, Budapest, Magyarország 

▪ Dimetilszulfoxid (CAS: 67-68-5) (Terméksz.: 1096780100) (0,1 l; GC tisztaság);  

 Forgalmazó: Merck, Budapest, Magyarország 

▪ Etil-acetát (CAS: 141-78-6) (Terméksz.: 1008682500) (2,5 l; LC tisztaság);  

 Forgalmazó: Merck, Budapest, Magyarország 

▪ Metanol (CAS: 67-56-1) (Terméksz.: 1060352500; 2,5 l; LC-MS tisztaság);  

 Forgalmazó: Merck, Budapest, Magyarország 

▪ n-Hexán (CAS: 110-54-3) (Terméksz.: 1007952500; 2,5 l; GC-MS tisztaság);  

 Forgalmazó: Merck, Budapest, Magyarország 

▪ Nagytisztaságú víz  

 

PH-t módosító és egyéb segédanyagok 

▪ Ammóniaoldat (CAS: 1336-21-6) (Terméksz.: 1054280250) (0,25 l; 25% tisztaság); 

 Forgalmazó: Merck, Budapest, Magyarország 

▪ Hangyasav (CAS: 64-18-6) (Terméksz.: 1116700250) (0,25 l; 98-100% tisztaság);  

 Forgalmazó: Merck, Budapest, Magyarország 

▪ Sósavoldat (CAS: 7647-01-0) (Terméksz.: 1090571000) (1 l; 1 mol/l koncentráció); 

 Forgalmazó: Merck, Budapest, Magyarország 
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Erjesztést elősegítő és kontrolláló anyagok 

▪ FD-DVS LAF-3 élesztőgomba (Terméksz.: 200941)  

 (Debarymyces hensenii élesztő egytörzs kultúrája)  

 Forgalmazó: Chr Hansen, Hørsholm, Dánia 

▪ FD-DVS XPL-1 eXact Plus mezofil vaj kultúra (Terméksz.: 675876) 

 (Lactococcus lactis subsp. cremoris, Lactococcus lactis subsp. lactis, 

Leuconostoc fajok, Lactococcus lactis subsp. lactis biovar diacetylactis és Streptococcus 

Thermophilus törzseket tartalmaz fagyasztva szárított formában)  

 Forgalmazó: Chr Hansen, Hørsholm, Dánia 

▪ FD-DVS YC-X11 Yo-Flex termofil joghurt kultúra (Terméksz.: 600870)  

 (Streptococcus Thermophilus és Lactobacillus delbruckeii subsp. bulgaricus 

törzseket tartalmazza fagyasztva szárított formában)  

 Forgalmazó: Chr Hansen, Hørsholm, Dánia 

 

SPE patronok 

▪ Agilent SampliQ C18 (ec) (Katalógussz.: 5982-1332; 200 mg/3 ml; 40 µm);  

 Forgalmazó: Kromat, Budapest, Magyarország 

▪ Agilent SampliQ C18 (ec) (Katalógussz.: 5982-1365; 500 mg/6 ml; 40 µm);  

 Forgalmazó: Kromat, Budapest, Magyarország 

▪ Agilent SampliQ OPT (Katalógussz.: 5982-6036; 60 mg/3ml; 60 µm;);  

 Forgalmazó: Kromat, Budapest, Magyarország 

▪ Phenomenex Strata-X (Terméksz.: 8B-S100-FCH200; 200 mg/6 ml; 33 µm);  

 Forgalmazó: Gen-Lab, Budapest, Magyarország 

▪ Supelco Supel-Select HLB (Katalógussz.: 54182-U; 60 mg/3ml; 55-60 µm);  

 (hidrofil-lipofil egyensúly (hydrophilic-lipophilic balance; HLB) 

 Forgalmazó: Sigma-Aldrich, Budapest, Magyarország 

▪ Varian Bond Elut Certify II (Katalógussz.: 14102080200; 200 mg/3ml; 40 µm);  

 Forgalmazó: Kromat, Budapest, Magyarország 

▪ Varian Bond Elut Plexa (Katalógussz.: 12109603; 60 mg/3ml; 45 µm);  

 Forgalmazó: Kromat, Budapest, Magyarország 

▪ Waters Oasis HLB (Katalógussz.: WAT09422660; 60 mg/3ml; 30 µm);  

 Forgalmazó: Waters, Budapest, Magyarország 
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MSPD fázis 

▪ Isolute MSPD C18 (ec) fázis (Katalógussz.: 9371-0100; 100 g);  

 Forgalmazó: Weber Consulting, Göd, Magyarország 

 

Centrifugacsövek és szűrők 

▪ Polipropilén centrifugacsövek (Katalógussz.: 734-1814; 15 ml);  

 Forgalmazó: VWR, Debrecen, Magyarország 

▪ Poli(tetrafluoretilén) fecskendő szűrő (Katalógussz.: SLFHX13NL; 0,45 µm) 

 Forgalmazó: Merck, Budapest, Magyarország 

 

5.1.2. Standard anyagok és analitikai minták 

 

Standard anyagok 

▪ DEC (Katalógussz.: 33823-100MG; 100 mg);  

 Forgalmazó: Sigma-Aldrich, Budapest, Magyarország 

▪ DEC-d5 (Katalógussz.: 32552-10MG, 10 mg);  

 Forgalmazó: Sigma-Aldrich, Budapest, Magyarország 

▪ DIC (Katalógussz.: C 12533000; 100 mg);  

 Forgalmazó: LGC, Wesel, Németország 

▪ DIC-bisz (Azonosítósz.: R062646; 50 mg);  

 Forgalmazó: Janssen, Beerse, Belgium 

▪ DNC (Katalógussz.: 390151-5G; 5 g);  

 Forgalmazó: Sigma-Aldrich, Budapest, Magyarország 

▪ DNC-d8 (Katalógussz.: 34214-10MG; 10 mg);  

 Forgalmazó: Sigma-Aldrich, Budapest, Magyarország 

▪ HAL laktát (Katalógussz.: XA14059300AL; 1 ml; 100 µg/ml ACN oldat);  

 Forgalmazó: LGC, Wesel, Németország 

▪ LAS A nátrium só (Katalógussz.: XA14593000AL; 1 ml; 100 µg/ml ACN oldat);  

 Forgalmazó: LGC, Wesel, Németország 

▪ MAD-ammónium (Katalógussz.: 34069-100MG; 100 mg);  

 Forgalmazó: Sigma-Aldrich, Budapest, Magyarország 

▪ MON hidrát nátrium só (Katalógussz.: C 15291000; 100 mg);  

 Forgalmazó: LGC, Wesel, Németország 
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▪ NAR (Katalógussz.: N1271-5MG; 5 mg);  

 Forgalmazó: Sigma-Aldrich, Budapest, Magyarország 

▪ NIG nátrium só (Katalógussz.: N7143-5MG; 5 mg);  

 Forgalmazó: Sigma-Aldrich, Budapest, Magyarország 

▪ ROB hidroklorid (Katalógussz.: CA16815400; 100 mg);  

 Forgalmazó: LGC, Wesel, Németország 

▪ ROB-d8 hidroklorid (Katalógussz.: 32942-10MG; 10 mg);  

 Forgalmazó: Sigma-Aldrich, Budapest, Magyarország 

▪ SAL 2,5 hidrát nátrium só (Katalógussz.: C 16904500; 100 mg);  

 Forgalmazó: LGC, Wesel, Németország 

▪ SEM-nátrium (Lot.: 604-34026; 10 mg);  

 Forgalmazó: Phibro, Ridgefield Park, New York, Egyesült Államok 

 

Az egyedi standard anyagok feloldására és az 1 mg/ml koncentrációjú oldatok 

elkészítésére különböző oldószereket használtam. Metanolt alkalmaztam a MAD, MON, NAR, 

NIG, SAL és SEM, míg dimetilszulfoxidot a DIC, DIC-bisz, DNC, DNC-d8, ROB és ROB-d8 

feloldására. A DEC és DEC-d5 teljes feloldására az ACN mellett 6% mennyiségben 

hangyasavat is adtam a törzsoldathoz, ugyanis tiszta ACN nem oldotta teljes mértékben az 

említett vegyületeket. HAL és LAS esetén (100 µg/ml) a vásárolt kiszerelések már az 

ACN-ben feloldott anyagokat tartalmazták. A további 10 μg/ml-es és alacsonyabb 

koncentrációval rendelkező munkaoldatokat a megfelelő törzsoldatok összemérésével és 

ACN-nel történő hígításával készítettem el. A vak minták COC-kkal történő adalékolására 

felhasznált munkaoldatok összetétele és koncentrációja pedig a 8. táblázatban található. 
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 8. táblázat: A vak minták COC-kkal történő adalékolására felhasznált munkaoldatok 

koncentrációja 

 

Vegyület neve Tej Tejtermék 

 

standard 

oldat 

(ng/ml) 

belső 

standard 

oldat 

(ng/ml) 

standard 

oldat 

(ng/ml) 

belső 

standard 

oldat 

(ng/ml) 

DEC 800 - 800 - 

DIC 200 - 200 - 

DNC 200 - 1000 - 

HAL 40 - 120 - 

LAS 40 - 200 - 

MAD 80 - 80 - 

MON 80 - 80 - 

NAR 40 - 200 - 

ROB 200 - 200 - 

SAL 80 - 80 - 

SEM 80 - 80 - 

DEC-d5 (belső standard) - 800 - 800 

DIC-bisz (belső standard) - 200 - 200 

DNC-d8 (belső standard) - 200 - 1000 

NIG (belső standard) - 80 - 200 

ROB-d8 (belső standard) - 200 - 200 

 

 

Tej és tejtermék minták 

▪ Sissy márkajelzésű tej (T1) (1,5% zsírtartalom; ultramagas hőmérsékleten hőkezelt, 

1 l-es kiszerelés) (Átlagos tápérték 100 ml termékben: energiatartalom: 186 kJ/44 kcal; 

fehérje: 3,0 g; szénhidrát: 4,7 g, ebből cukrok: 4,7 g; zsír: 1,5 g, ebből telített zsírsavak: 1,0 g; 

elemi rost: 0 g; nátrium: 0,05 g) 

▪ Oké márkajelzésű tej (T2) (2,8% zsírtartalom; ultramagas hőmérsékleten hőkezelt, 

0,5 l-es kiszerelés) (Átlagos tápérték 100 ml termékben: energiatartalom: 242 kJ/58 kcal; 

fehérje: 3,3 g; szénhidrát: 4,6 g, ebből cukrok: 4,6 g; zsír: 2,9 g, ebből telített zsírsavak: 2,0 g; 

elemi rost: 0 g; só: 0,12 g) 

▪ Milli márkajelzésű tej (T3) (3,5% zsírtartalom; ultramagas hőmérsékleten hőkezelt, 

1 l-es kiszerelés) (Átlagos tápérték 100 ml termékben: energiatartalom: 262 kJ/62 kcal; 

fehérje: 3,3 g; szénhidrát: 4,5 g, zsír: 3,5 g) 

▪ CBA márkajelzésű joghurt (TT1) (1,4% zsírtartalom; élőflórás, homogénezett, 

150 g-os kiszerelés) (Átlagos tápérték 100 g termékben: energiatartalom: 178 kJ/42 kcal; 
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fehérje: 3,4 g; szénhidrát: 4,0 g, ebből cukrok: 4,0 g; zsír: 1,4 g, ebből telített zsírsavak: 0,9 g; 

elemi rost: 0 g; só: 0,1 g) 

▪ CBA márkajelzésű kefir (TT2) (3,5% zsírtartalom; 175 g-os kiszerelés) (Átlagos 

tápérték 100 g termékben: energiatartalom: 249 kJ/60 kcal; fehérje: 3,2 g; szénhidrát: 3,8 g; 

zsír: 3,5 g) 

▪ CBA márkajelzésű tejföl (TT3) (12% zsírtartalom; 450 g-os kiszerelés) (Átlagos 

tápérték 100 g termékben: energiatartalom: 553 kJ/134 kcal; fehérje: 3,0 g; szénhidrát: 3,4 g, 

ebből cukrok: 3,4 g; zsír: 12,0 g, ebből telített zsírsavak: 8,0 g; elemi rost: 0 g; só: 0,1 g) 

▪ Az Alföldi Tej Kft. által a fermentálási kísérlet végrehajtására szolgáltatott 22% 

zsírtartalommal rendelkező tejszín 

▪ Az Alföldi Tej Kft. által a fermentálási kísérlet végrehajtására szolgáltatott 3,6% 

zsírtartalommal rendelkező nyers tej 

 

Az egyes tej és tejtermék mintákat minden nap reggel frissen vásároltam és a 

kísérletek elvégzéséig 4 °C-os hőmérsékleten, hűtőben tároltam. Kivéve az Alföldi Tej Kft. 

által szolgáltatott mintákat, ebben az esetben a kísérletet a szállítást követő napon kezdtem és 

az éjszaka alatt a mintákat 4 °C-os hőmérsékleten, hűtőben tároltam. 

 

5.1.3. Alkalmazott készülékek 

 

LC-MS készülék 

▪ Agilent 1200 típusú automata injektor (G1367B) 

 Forgalmazó: Kromat, Budapest, Magyarország 

▪ Agilent 1200 típusú bináris pumpa (G1312A) 

 Forgalmazó: Kromat, Budapest, Magyarország 

▪ Agilent 6460 típusú ESI-QQQ MS (G6460A) 

 Forgalmazó: Kromat, Budapest, Magyarország 

▪ Agilent 1200 típusú gázmentesítő egység (G1379B) 

 Forgalmazó: Kromat, Budapest, Magyarország 

▪ Agilent 1200 típusú injektor termosztát (G1330B)  

 Forgalmazó: Kromat, Budapest, Magyarország 

▪ Agilent 1200 típusú oszloptér termosztát (G1316A) 

 Forgalmazó: Kromat, Budapest, Magyarország 
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Szoftvercsomag 

▪ MassHunter Acquisition verziószáma: B.03.01. 

 Forgalmazó: Kromat, Budapest, Magyarország 

▪ MassHunter Qualitative Data Analysis verziószáma B.03.01. 

 Forgalmazó: Kromat, Budapest, Magyarország 

▪ MassHunter Quantitative Data Analysis verziószáma B.03.02. 

 Forgalmazó: Kromat, Budapest, Magyarország 

 

Egyéb készülék 

▪ Barkley bepárló készülék (4004560); 

 Forgalmazó: Barkley GmbH & Co, Leopoldshöhe, Németország 

▪ Hermle centrifuga (Z230A);  

 Forgalmazó: LabSource, Romeoville, Illinois, Egyesült Államok 

▪ Lauda szabályozható vízmelegítő egység (R15016);  

 Forgalmazó: Lauda DR. R. Wobser GmbH, Lauda-Königshofen, Németország 

▪ Millipore Direct Q-5 víztisztító készülék (Katalógussz.: ZRQSVP500);  

 Forgalmazó: Merck Millipore, Budapest, Magyarország 

▪ Radelkis pH mérő (121); 

 Forgalmazó: Radelkis, Budapest, Magyarország 

▪ Supelco Visiprep SPE Vacuum manifold (Terméksz.: 57030-U);  

 Forgalmazó: Sigma-Aldrich, Budapest, Magyarország 

▪ Vortex keverő (MS1 Minishaker) 

 Forgalmazó: Senselektro, Budapest, Magyarország 
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5.2. Alkalmazott módszerek 

 

5.2.1. Műszeres körülmények meghatározása 

 

5.2.1.1. Tömegspektrometriás detektálás optimálása 

 

A szelektív és érzékeny detektáláshoz szükséges optimális ion átmenetek, valamint 

feszültség értékek kísérleti úton történő meghatározására egyedi standard oldatokat 

injektáltam az LC-MS rendszerbe. Az egyedi standard oldatok oldószere ACN/víz (1/1; v/v), 

koncentrációja 1 µg/ml volt. Az injektálásokat 0,1% hangyasavat tartalmazó ACN/víz 

(1/1; v/v) eluensben végeztem. A megfelelő ionok és MS körülmények beállításához 

különböző detektálási eljárásokat alkalmaztam: teljes m/z tartományon való pásztázó 

üzemmód (full scan; FS), illetve termékion analízis. Az optimális anyaionok meghatározására 

első lépésként FS mérési módban felvettem minden egyedi standard vegyület 

tömegspektrumát. Ezt követően az egyedi standard oldatok sorozatos injektálása mellett az 

Agilent rendszerben alkalmazott fragmentor feszültség – készülékgyártótól függően változhat 

– értéket (kísérleti tartomány: 0-380 V, injektálások közötti lépésköz: 20 V) változtattam FS 

mérési üzemmódban. Az intenzív anyaionok kísérleti úton történő meghatározása után 

termékion detektálási technika használatával felvettem az anyaionokból származó leányionok 

tömegspektrumát. A fragmentor feszültség optimálásához hasonlóan, az oldatok sorozatos 

injektálásával különböző ütközési cella feszültség értéket (kísérleti tartomány: 0-65 eV, 

injektálások közötti lépésköz: 5 eV) állítottam be termékion módban az optimális feszültségek 

meghatározása érdekében. Az így optimált értékekkel a szelektív és érzékeny MRM 

detektálási technikát alkalmaztam a vizsgált vegyületek mennyiségi meghatározására. 
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5.2.1.2. Kromatográfiás körülmények optimálása 

 

A vegyületek megfelelő elválasztása érdekében különböző kromatográfiás oszlopokat, 

továbbá mozgófázis összetételeket is vizsgáltam. Kísérleteimet egy Agilent Zorbax SB C18 

(4,6 × 75 mm; 3,5 µm), valamint egy Agilent Eclipse XDB C8 (3 × 150 mm; 3,5 µm) típusú 

analitikai oszlopon végeztem el. Előbbi esetben ACN/víz (1/1; v/v) oldószerelegyben 

feloldott, 1 ng/ml koncentrációjú standard keverék oldatot, míg utóbbiban hasonlóan ACN/víz 

(1/1; v/v) keverékben lévő, 100 ng/ml koncentrációjú oldatot injektáltam a készülékbe. Az 

elválasztást gradiens körülmények között végeztem, 0,1% hangyasavat tartalmazó ACN és 

0,1% hangyasavval savanyított víz mozgófázisokkal.  

Vizsgálatokat végeztem az Agilent Eclipse XDB C8 (3 × 150 mm; 3,5 µm) típusú 

oszlopon metanol tartalmú eluenssel is. 100 ng/ml koncentrációjú standard keveréket 

injektáltam 10% (v/v), illetve 20% (v/v) metanolt tartalmazó eluenssel is. 

Az analízis során alkalmazott hőmérsékletnek a vegyületek csúcsaira gyakorolt hatását 

a 30 °C és 60 °C közötti tartományban vizsgáltam, négy különböző hőmérsékleti ponton 

(30 °C, 40 °C, 50 °C, 60 °C). A kísérleteket hasonlóan az előzőekhez, 100 ng/ml 

koncentrációjú, ACN/víz (1/1; v/v) oldószert tartalmazó standard keverékkel az Agilent 

Eclipse XDB C8 (3 × 150 mm; 3,5 µm) típusú kromatográfiás oszlopon végeztem.  

Az elválasztások során alkalmazott kromatográfiás körülmények részletes adatait a 

9. táblázat tartalmazza. 
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 9. táblázat: Az elválasztás optimális körülményeinek kialakítására alkalmazott 

kromatográfiás paraméterek részletes bemutatása 

 

Analitikai oszlopok Agilent Zorbax SB C18 (4,6 × 75 mm; 3,5 µm) 

 Agilent Eclipse XDB C8 (3 × 150 mm, 3,5 μm) 

Mozgófázisok A: víz (0,1% hangyasav); (+10%; +20% metanol) 

B: ACN (0,1% hangyasav); (+10%; +20% metanol) 

Áramlási sebesség 0,5 ml/perc 

Oszloptér termosztát hőmérsékletek 30 °C, 40 °C, 50 °C, 60 °C 

Mintatér termosztát hőmérséklet 4 °C 

Injektálási térfogat 30 μl 

Ekvilibrálási idő 5 perc 

Gradiens program  

Idő (perc) B% 

0 5 

1 5 

4 95 

15 95 

Dwell time  

Időszegmens (ms) 

1. 50 

2. 50 

3. 25 

 

5.2.1.3. Az elektroporlasztásos ionforrás paramétereinek optimálása 

 

Az optimális ionforrás körülmények meghatározására kísérleteket végeztem a 

különböző paraméterek csúcsalakokra, csúcsintenzitásokra és csúcsterületekre gyakorolt 

hatásairól. A vizsgálatokat egy 100 ng/ml koncentrációjú ACN/víz (1/1; v/v) 

oldószerelegyben feloldott standard keverékkel, az oldat többszöri injektálásával és a 

különböző, az ionizációt befolyásoló paraméterek változtatásával végeztem. A kísérletben 

megvizsgáltam az ionforrás hőmérsékletének, az ionforrásban alkalmazott köpenygáz 

hőmérsékletének, az eluens porlasztásához szükséges gáz nyomásának, a pozitív és negatív 

kapilláris feszültségeknek, illetve a pozitív és negatív fúvóka (nozzle) feszültségeknek az 

ionképzésre gyakorolt hatásait. Az egyes paraméterek kísérletileg tesztelt értékeit a 

10. táblázat tartalmazza. 
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 10. táblázat: Az ionforrás vizsgálata során tesztelt paraméterek és értékeik 
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200 200 20 +3000 -3000 0 0 

250 250 30 +3500 -3500 +500 -500 

300 300 40 +4000 -4000 +1000 -1000 

350 350 50 +4500 -4500 +1500 -1500 

  60 +5000 -5000 +2000 -2000 

 

5.2.2. Mintaelőkészítési metodikák és paraméterek meghatározása 

 

5.2.2.1. A mintaelőkészítés során rendelkezésre álló standard anyagokra, a 

felhasznált analitikai mintákra illetve a mennyiségi kiértékelésre vonatkozó 

megjegyzések 

 

A vizsgált tizenegy vegyület (DEC, DIC, DNC, HAL, LAS, MAD, MON, NAR, 

ROB, SAL, SEM), és a mennyiségi meghatározásukhoz szükséges belső standardok közül 

(DEC-d5, DIC-bisz, DNC-d8, NIG, ROB-d8) a kutatás ezen szakaszában és a mintaelőkészítés 

kialakítására vonatkozó kísérletekben a SEM még nem állt a rendelkezésemre nehézkes 

beszerezhetősége miatt, ezért az említett vizsgálatokat még a SEM nélkül végeztem el. 

Feltételezéssel éltem azonban arra vonatkozóan, hogy a SEM mintaelőkészítés során közel 

hasonló módon fog viselkedni a szerkezeti hasonlóságokat mutató IP vegyületekhez képest, 

amit végül az 5.3.3-as alfejezetben SEM-re kapott eredmények – amikor már a SEM a 

rendelkezésemre állt – alátámasztottak. 

Az optimális mintaelőkészítési eljárás kidolgozására felhasznált tej (T1, T2, T3), 

illetve tejtermék (TT1, TT2, TT3) minták COC tartalmáról a fejlesztési kísérletek megkezdése 

előtt meggyőződtem. Az alkalmazott minták a kérdéses COC vegyületeket nem, vagy 

legfeljebb a módszer(ek) LOD szintje alatti koncentrációban tartalmaz(hat)ta. 
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A vizsgálatok értékelése során kétféle számítási módot használtam a vegyületek 

mennyiségének leírására. Az egyik módszerben a vegyületek abszolút visszanyerés értékeit 

(ezentúl „visszanyerés”) belső standard-es korrekció nélkül határoztam meg. Ezt a 

módszerfejlesztési szakasz során alkalmaztam, ugyanis ezekben az esetekben az abszolút 

visszanyeréssel számolva kaptam világosabb képet a vegyületek kémiai viselkedéséről. A 

visszanyerés értékeket 100 ng/ml koncentrációjú standard keverékhez hasonlítottam 

(ACN/víz (1/1; v/v)). A másik módszerben a vegyületek koncentrációit belső standardok 

figyelembe vételével határoztam meg (ezentúl „torzítatlanság”). Ezt a validálás során 

használtam, mert ennél a pontnál már szükségessé vált a belső standardok által nyújtott 

korrekciós tényező alkalmazása. Ezeknél a kísérleteknél a későbbiekben bemutatott ötpontos 

mátrixhoz illesztett kalibráció (matrix-matched calibration; MMC) (0,5 × ML; 1 × ML; 

1,5 × ML; 3,25 × ML; 5 × ML) által szolgáltatott kalibrációs egyenes felhasználásával 

számoltam a megadott koncentráció értékeket. 

 

5.2.2.2. Fehérjekicsapáson alapuló mintaelőkészítés 

 

Annak érdekében, hogy a lehető legjobb visszanyerést érjem el a mintaelőkészítéssel, 

hat különböző oldószert használtam: ACN-t, metanolt, etil-acetátot, diklórmetánt, hexánt és 

acetont. Az egyes oldószereknek megfelelően, hat párhuzamos mintaelőkészítést végeztem 

(mintánként 2 ml tejjel (T1)), amelyeket centrifugacsövekbe pipettáztam és hozzáadtam a 

megfelelő mennyiségű standard anyagokat úgy, hogy az minden hatóanyagra nézve 100 ng/ml 

koncentrációjú legyen (a 100 ng/ml koncentrációszintet azért véltem ideálisnak, mivel ezen 

koncentráció érték, továbbá ezen koncentráció értékből származó akár néhány százalékos 

visszanyerések is mennyiségileg meghatározhatók voltak az alkalmazott LC-MS 

berendezéssel). Ezután a mintákat 30 másodpercig vortex keverővel homogenizáltam, majd 

megközelítőleg 15 percig szobahőmérsékleten állni hagytam. Ezt követően 2 ml-t adtam az 

oldószerekből a mintákhoz és újra homogenizáltam őket 30 másodpercig vortex keverővel. 

Homogenizálás után az extraktumokat szobahőmérsékleten 15 percig 3000 rpm-es (850 × g) 

fordulatszámon centrifugáltam. Az ezután kapott extraktumokat kétféleképpen 

csoportosítottam. Az első csoportba tartoztak azok a minták, ahol a folyadék halmazállapotú 

rész két fázisra vált szét. Ezekben az esetekben a szerves oldószer fázisokat elválasztottam a 

minta többi részétől, 0,45 µm-es poli(tetrafluoretilén) fecskendő szűrővel szűrtem, majd a 

szűrletek 1 ml mennyiségét fiolákba pipettáztam, amelyek tartalmát folyamatos N2 gáz áram 
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segítségével, szobahőmérsékleten bepároltam. Az így nyert száraz mintákat 2 ml térfogatú 

1:1 arányú (v/v) ACN/víz oldószerben visszaoldottam, vortex keverővel 30 másodpercig 

homogenizáltam és az LC-MS rendszerbe injektáltam. Azon mintáknál, ahol egy folyadék 

fázis volt, a felülúszókból egy szűrési lépést (poli(tetrafluoretilén) fecskendő szűrő; 0,45 µm) 

követően injektáltam a rendszerbe. 

 

5.2.2.3. Mátrix szilárd fázisú diszperzión alapuló mintaelőkészítés 

 

A minták előkészítésére hat eltérő oldószert teszteltem (ACN, metanol, etil-acetát, 

diklórmetán, hexán és aceton). Az oldószereknek megfelelően hat párhuzamos előkészítést 

végeztem. 0,5 ml mennyiségű tej (T1) mintákhoz standard oldatokat adtam úgy, hogy a 

minták koncentrációja 100 ng/ml legyen, majd 30 másodpercig vortex keverővel 

homogenizáltam és megközelítőleg 15 percig szobahőmérsékleten állni hagytam. A tej 

mintákat ezután dörzsmozsarakban 2 g C18 (ec) tömegű MSPD fázissal összekevertem. A 

keverést megközelítőleg 30 másodpercig végeztem, amíg homogén anyagot nem kaptam. Egy 

szobahőmérsékleten történő 15 perces állási időt követően a mintákat az aljukon szűrőpapírral 

zárt, 7 ml térfogatú műanyag fecskendőkbe helyeztem és jól összenyomtam. A fecskendőben 

lévő szorbens keverékek tetejét újabb szűrőpapírokkal zártam. A fecskendőket azután a 

vákuumkádra helyeztem, majd megkezdtem a tölteteken lévő anyagok leoldását. A fent 

említett hat oldószer 8 ml mennyiségeivel, a kádban alkalmazott vákuum segítségével, 

alacsony áramlási sebesség mellett leoldottam a vegyületeket. A leoldást követően az 

eluátumokat folyamatos N2 gáz áram alatt szobahőmérsékleten szárazra pároltam, majd 500 μl 

térfogatú, 1:1 arányú (v/v) ACN/víz oldószerkeverékben visszaoldottam.  Az így kapott 

oldatokat 30 másodperc alatt vortex keverő segítségével homogenizáltam és az LC-MS 

rendszerbe injektáltam. 

 

5.2.2.4. Szilárd fázisú extrakciós mintaelőkészítés 

 

A minta megfelelő tisztítására és a mátrixból származó negatív hatások 

kiküszöbölésére nyolc különböző SPE patront és különböző extrakciós körülményeket is 

vizsgáltam. Az SPE patronok a következők voltak: Agilent C18 (ec) (200 mg) (A), Agilent 

C18 (ec) (500 mg) (B), Agilent OPT (60 mg) (C), Oasis HLB (60 mg) (D), Phenomenex 

Strata-X (200 mg) (E), Supelco Supel Select HLB (60 mg) (F), Varian Bond Elut Certify II 
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(200 mg) (G), Varian Bond Elut Plexa (60 mg) (H). Első lépésként 2 ml térfogatú tej (T1) 

mintát pipettáztam centrifugacsövekbe, majd a mintákhoz standard oldatokat adtam úgy, hogy 

a minták koncentrációja 100 ng/ml legyen. A centrifugacsövek tartalmát vortex keverővel 

30 másodpercig homogenizáltam, majd megközelítőleg 15 percig szobahőmérsékleten állni 

hagytam. Ezt követően 2 ml ACN-t pipettáztam a csövekbe, és újra, 30 másodpercig vortex 

keverővel homogenizáltam a mintákat. A centrifugálási lépést 3000-es fordulatszámon 

(850 g), 15 percig végeztem szobahőmérsékleten. Az így kapott minták felülúszóinak 3 ml 

térfogatú részleteit elválasztottam különálló mintatartó üvegcsékbe, és A, B, C, D, E és F 

patronok esetén 6 ml mennyiségű vizet, G esetén 6 ml pH=7-es foszfát puffer oldatot, illetve 

H esetén 6 ml 1%-os hangyasav oldatot pipettáztam az üvegcsékbe. Az oldatok 

homogenizálását vortex keverővel, megközelítőleg 10 másodpercig végeztem. Az SPE 

töltetek kondicionálásához először 3 ml mennyiségű ACN-t, majd 3 ml vízet használtam. Ezt 

követően a vízzel hígított mintákat lassú, de folyamatos folyadékáramlás mellett felvittem a 

vákuumkádra elhelyezett SPE töltetekre. A zavaró mátrix alkotók eltávolítására egy mosási 

lépést alkalmaztam, amely az A, B, C, D, E, F és H patronok esetén 3 ml víz, H esetén 

pH=7-es foszfát puffer oldat volt. A tölteteket ezt követően 15 percig szobahőmérsékleten 

száradni hagytam a vákuumkádon, folyamatos, a tölteteken áthaladó levegőáramlás mellett. A 

vegyületek szelektív leoldására 3 ml mennyiségű oldószert, A, B, C, D, E, F és H patronok 

esetén ACN-t, H esetén 1%-os NH3 oldatot használtam. Az így kapott oldatokat először 

fiolákba gyűjtöttem, majd N2 gázzal szobahőmérsékleten szárazra pároltam. A mintákat 

500 µl mennyiségű ACN/víz (1/1; v/v) oldószerkeverékben visszaoldottam, vortex keverővel 

30 másodpercig homogenizáltam, majd az LC-MS rendszerbe injektáltam. 

 

5.2.2.5. Ion szuppressziós jelenség vizsgálata 

 

Az ion szuppresszió vizsgálata két különböző mintával történt. Az egyik típus (I) a 

standard anyagok tiszta, ACN/víz (1/1; v/v) oldószerkeverékben feloldott mintája volt, míg a 

másik típust (J) az előkészített vak tejtermék minták (TT1, TT2, TT3) standard oldatokkal 

való adalékolásával kaptam. A könnyebb átláthatóság és összehasonlíthatóság érdekében 

mindkét minta névleges koncentrációját – a belső standard vegyületeket is beleértve – 

100 ng/ml-re állítottam be. A tejtermékek előkészítésére az 5.2.2.4-es alfejezetben lévő 

körülményeket alkalmaztam a következő módosításokkal:  
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o a kezdeti tejtermék minták tömege 2 g volt 

o SPE töltetként az Oasis HLB (60 mg) típust használtam 

o a centrifugálási lépés utáni leválasztott felülúszó mennyisége 2,5 ml volt. 

 

5.2.2.6. Lazalocid eltérő viselkedésének vizsgálata 

 

A LAS vegyület viselkedésének tanulmányozására a következő oldatokat készítettem 

el és injektáltam az LC-MS rendszerbe: 

▪ K: 100 ng/ml koncentrációjú LAS standard oldat, ACN/víz (1/1; v/v) 

oldószerkeverékben feloldva 

▪ L: 100 ng/ml koncentrációjú LAS oldat, ACN/pH=4,6 víz (1/1; v/v)(pH sósav 

oldattal beállítva) oldószerkeverékben feloldva  

▪ M: 2 ml térfogatú, 2 µg/ml-es koncentrációjú tej (T1) minta, 2 g tömegű, 2 µg/ml-es 

koncentrációjú joghurt (TT1) minta 

A minták előkészítése megegyezik a fehérjekicsapáson alapuló módszerben (5.2.2.2-es 

alfejezet) leírtakkal, a következő módosításokkal: 

o a fehérjék kicsapására oldószerként ACN-t alkalmaztam 

o a centrifugálási lépést követően a felülúszó 500 µl mennyiségét elválasztottam, 

500 µl térfogatú vízzel higítottam, majd ezt követően vortex keverővel az 

oldatokat 30 másodpercig homogenizáltam és végül injektáltam az LC-MS 

rendszerbe. 

▪ N: 2 g tömegű, 100 ng/ml koncentrációjú tejtermék minták (TT1, TT2, TT3) 

A tejtermékek előkészítésére az ion szuppressziós kísérletet tárgyaló alfejezetben 

(5.2.2.5) (B típus) lévő körülményeket használtam.  

▪ O: 33,3 ng/ml koncentrációjú LAS standard oldat, ACN oldószerben feloldva 

A 3 ml térfogatú oldatot folyamatos N2 gázáram segítségével, szobahőmérsékleten 

szárazra pároltam. A visszamaradó száraz mintát oldatba vittem 500 µl térfogatú ACN/víz 

(1/1; v/v) oldószerkeverékkel, majd vortex keverővel 30 másodpercig homogenizáltam és ezt 

követően az LC-MS készülékbe juttattam.  

▪ P: 2 ml térfogatú, 2 µg/ml-es koncentrációjú tej (T1) minta, 2 g tömegű, 2 µg/ml-es 

koncentrációjú kefir (TT2) minta 

A minták előkészítése megegyezik az 5.2.2.4-es alfejezetekben leírtakkal, a következő 

módosításokkal: 
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o kefir esetén a centrifugálási lépés után 2,5 ml felülúszót vizsgáltam 

o mindkét mintára vonatkozik továbbá, hogy az SPE lépés során Oasis HLB 

extrakciós patront alkalmaztam, valamint a bepárlási lépés előtti 3 ml térfogatú 

ACN-es eluátumhoz 3 ml mennyiségű vizet kevertem, 30 másodpercig 

homogenizáltam vortex keverővel, majd a mintát a készülékbe injektáltam. 

 

5.2.3. A kidolgozott analitikai módszerek validálása során elvégzett kísérletek 

 

5.2.3.1. A validálás felépítésére vonatkozó megjegyzések 

 

A kidolgozott analitikai eljárások validálása során igyekeztem egy egységes 

kerettervet, keretrendszert kialakítani a minták előkészítésére annak érdekében, hogy később a 

szükséges minőségű és mennyiségű adat a rendelkezésemre álljon a kifejlesztett módszerek 

analitikai jellemzésére. Ez az alkalmazott keretrendszer nagyvonalakban követi az EU 

2002/657/EK határozatában leírt útmutatásokat, azonban lényeges különbségek is vannak a 

leírtakhoz képest [137]. Ezen lényeges különbségek abból adódnak, hogy jelen dolgozatnak 

nem célja az említett határozatban leírt összes analitikai jellemző paraméter megegyező 

módon való vizsgálata és mérése. Az egyes validáládi paraméterek meghatározása azt a célt 

szolgálta, hogy bizonyítsam a módszerek megbízhatóságát, reprodukálhatóságát. 

 

5.2.3.2. A validált módszerek bemutatása 

 

A validálás során meghatároztam a két kifejlesztett módszer analitikai 

teljesítményjellemző paramétereit. 

▪ Az eljárások által előkészített minták műszeres mérésére ugyanazon kromatográfiás 

és MS körülményeket használtam. Az egyes műszeres paraméterek átfogó és részletes 

bemutatását a 9., 16. és 18. táblázat, illetve az 5.3.1.1-es, 5.3.1.2-es és 5.3.1.3-as alfejezetek 

tartalmazzák. Az eljárások közötti egyedüli kismértékű eltérést az jelentette, hogy az 

analitikai oszlop minőségétől és használtságától függően a vegyületek tR értékei kissé 

megváltozhatnak, így az elválasztás során alkalmazott MS-es polaritás váltások idejének 

kismértékű megváltoztatására volt szükség a csúcsok megfelelő detektálása érdekében. 



- 65 - 

 

▪ A tej mintákat az 5.2.2.4-es alfejezetben leírtakkal megfelelően készítettem el az az 

Oasis HLB (60 mg) típusú extrakciós patronon. A belső standardok megfelelő mennyiségeit a 

mérendő vegyületekkel egy időben adtam a feldolgozandó mintákhoz (0,5 × ML esetén 25 µl 

munkaoldat + 50 µl belső standard oldat; 1 × ML esetén 50 µl munkaoldat + 50 µl belső 

standard oldat; 1,5 × ML esetén 75 µl munkaoldat + 50 µl belső standard oldat; a 

munkaoldatok koncentrációit a 8. táblázat tartalmazza). 

▪ A tejtermékek mérésére alkalmas módszer mintaelőkészítése abban tér el a fent 

említett tej minták kezelésétől, hogy a kiindulási minták tömege 2 g volt, továbbá a 

centrifugálási lépés után a felülúszó 2,5 ml-es térfogatát választottam el a centrifugacsőben 

maradó mintafeleslegtől. 

  

5.2.3.3. Az alkalmazott kalibrációs eljárás 

 

A vegyületek mennyiségi meghatározására MMC eljárást alkalmaztam így a 

kalibrációs minták ugyanazon a mintakezelésen estek át, mint amelyet a meghatározandó 

minták esetében használtam. A kalibrációs egyenest öt különböző koncentrációszintre 

illesztettem: 0,5 × ML; 1 × ML; 1,5 × ML; 3,25 × ML; 5 × ML. Ez a koncentráció tartomány 

lefedte a validálási kísérletek során vizsgált minták koncentrációtartományát, valamint 

lehetőség nyílt egy esetlegesen az ML szinten felüli, COC-t tartalmazó minta COC 

tartalmának mennyiségi meghatározása akár az 5 × ML értékig. A tej minták mérésére 

kalibrációs mátrixként 1,5% zsírtartalmú tejet (T1), míg a tejtermék minták vizsgálatára 

mátrixként 1,4% zsírtartalmú joghurtot (TT1) használtam. 
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5.2.3.4. Belső standard anyagok bemutatása 

 

A tej és tejtermékek mátrixhatásának kiküszöbölésére belső standard kalibrációs 

módszert használtam. A belső standard vegyületek a következők voltak: DEC-d5; DIC-bisz; 

DNC-d8; NIG; ROB-d8. Az egyes anyagok (DEC, DIC, DNC, LAS, MAD, MON, NAR, 

ROB, SAL, SEM) megfelelő párosítását irodalmi adatok elemzésével végeztem el 

[22,105,119]. A HAL esetén azt a belső standard vegyületet választottam, amelyik a legjobb 

korrekciót szolgáltatta a vegyületre: ROB-d8. A belső standardok szerkezeti képletét a 6. ábra, 

illetve a mérni kívánt vegyületekkel való párosítását a 11. táblázat tartalmazza. 

 

 11. táblázat: A mennyiségi kiértékelésre használt belső standardok párosítása 

 

Vegyület neve Belső standard 

DEC DEC-d5 

DIC DIC-bisz 

DNC DNC-d8 

HAL ROB-d8 

LAS NIG 

MAD NIG 

MON NIG 

NAR NIG 

ROB ROB-d8 

SAL NIG 

SEM NIG 
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DEC-d5 

 

DIC-bisz 

 

DNC-d8 

 

 

 

 

 

 

 

NIG 

 

ROB-d8 

 6. ábra: Az alkalmazott belső standard vegyületek szerkezeti képlete (forrás: [28]) 
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5.2.3.5. Szelektivitás 

 

A szelektivitás megadja egy módszernek azon képességét, hogy milyen mértékben 

képes kimutatni egy adott alkotót egyéb zavaró anyagok jelenléte mellett [138]. A 

teljesítmény jellemző paraméter szemléletes demonstrálására COC-ket tartalmazó és nem 

tartalmazó mintákat készítettem el és mértem meg a kifejlesztett eljárással. A szelektivitás 

megállapítása a felvett MRM kromatogramok összevetésével és elemzésével történt. 

 

5.2.3.6. Linearitás 

 

A linearitás megadja azt a mérési tartományt, amelyen belül az analitikai mérőgörbe 

egy adott megbízhatóság mellett lineárisnak tekinthető [138]. A tartomány linearitásának 

meghatározására öt különböző koncentrációjú mintát használtam a 0,5-5 × ML mérési 

tartományban: 0,5 × ML; 1 × ML; 1,5 × ML; 3,25 × ML; 5 × ML. Kiindulási mintáknak tej 

(T1) és joghurt (TT1) mátrixokat alkalmaztam. 

 

5.2.3.7. Érzékenység 

 

Egy módszer érzékenysége jelentheti egyrészről az analitikai jelnek a koncentráció 

vagy anyagmennyiség szerinti deriváltját [138], másrészről, az érzékenység kifejezheti azt a 

legkisebb koncentráció értékek is, amely még kimutatható az alkalmazott módszer 

használatával [139]. Az előbbi definíció szerinti értékek meghatározására a linearitás 

(5.2.3.6-os alfejezet) mérése során előkészített mintákat alkalmaztam. Az utóbbi definíciónak 

megfelelő szintek meghatározására az 5.2.3.10-es alfejezetben bemutatott mintákat 

használtam. 

 

5.2.3.8. Torzítatlanság 

 

A torzítatlanság – másnéven pontosság – arra szolgál, hogy kifejezze a módszerben 

rejlő rendszeres hibát [138]. A rendszeres hiba meghatározására – adott napon – a méréseket 

három különböző koncentrációszinten (0,5 × ML; 1 × ML; 1,5 × ML) végeztem el, 

szintenként hat párhuzamos mintaelőkészítéssel. A kísérletet három különböző napon is 
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megismételtem, két különböző mintatípusra (12. és 13. táblázat). Ezen kísérletek segítségével 

meghatároztam a napon belüli torzítatlanságot (intra-day accuracy; NBT) és napok közötti 

torzítatlanságot (inter-day accuracy; NKT) is. A három napos validálási méréssorozat 108 

minta előkészítését foglalta magában: az egyik csoport különböző minőségű tejek (T1, T2, 

T3) véletlenszerűen elrendezett mintáit, míg a másik csoport eltérő típusú tejtermékek (TT1, 

TT2, TT3) véletlenszerű mintáit tartalmazta. 

 

 12. táblázat: A torzítatlanság meghatározására előkészített minták számának és 

csoportosításának részletes bemutatása tej mátrixok alkalmazásával 

 

Validálási 

koncentrációszintek 

Validálási napok tej mátrix esetén 

 Első nap Második nap Harmadik nap 

0,5 × ML 6 párhuzamos 

minta 

6 párhuzamos 

minta 

6 párhuzamos 

minta 

1 × ML 6 párhuzamos 

minta 

6 párhuzamos 

minta 

6 párhuzamos 

minta 

1,5 × ML 6 párhuzamos 

minta 

6 párhuzamos 

minta 

6 párhuzamos 

minta 

 

 13. táblázat: A torzítatlanság meghatározására előkészített minták számának és 

csoportosításának részletes bemutatása tejtermék mátrixok alkalmazásával 

 

Validálási 

koncentrációszintek 

Validálási napok tejtermék mátrix esetén 

 Első nap Második nap Harmadik nap 

0,5 × ML 6 párhuzamos 

minta 

6 párhuzamos 

minta 

6 párhuzamos 

minta 

1 × ML 6 párhuzamos 

minta 

6 párhuzamos 

minta 

6 párhuzamos 

minta 

1,5 × ML 6 párhuzamos 

minta 

6 párhuzamos 

minta 

6 párhuzamos 

minta 
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5.2.3.9. Precizitás 

 

A precizitás, a torzítatlanságtól eltérően, a véletlen hiba kimutatására alkalmas [138]. 

Meghatározására az előző alfejezetben (5.2.3.8) bemutatott mintákat használtam.  

 

5.2.3.10. Kimutatási határ 

 

Az LOD az a koncentráció érték, amelyre teljesül a feltétel, hogy analitikai 

jel ≥ 3 × zaj. Az értékek meghatározását különböző koncentrációjú mintákon végeztem. A 

vizsgált minták tej (T1) és joghurt (TT1) mátrixban voltak. A kísérletben vizsgált 

koncentráció értékek részletes adatait a 14. táblázat mutatja be. 

 

 14. táblázat: Az LOD kísérleti úton történő meghatározására vizsgált koncentrációszintek 

 

Tej Joghurt 

(ng/ml) (ng/ml) 

0,001 0,001 

0,005 0,005 

0,01 0,01 

0,05 0,05 

0,1 0,1 

0,5 0,5 

1 1 

5 5 

10 10 

50 50 

100 100 

 

5.2.3.11. Meghatározási határ 

 

Az LOQ az a koncentráció érték, amelyre teljesül a feltétel, hogy: analitikai 

jel ≥ 10 × zaj. Meghatározására az előző alfejezetben (5.2.3.10) bemutatott mintákat 

használtam. 
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5.2.3.12. Egyéb jellemzők: minőségi/mennyiségi azonosításra alkalmazott ionok 

aránya 

 

Az egyes minőségi és mennyiségi azonosításra alkalmazott ionok átmeneteinek 

viszonyítási értékeit 1 × ML koncentrációszintre (MLtej és MLtejtermék egyaránt) beállított, 

ACN/víz (1/1; v/v) oldószerkeverékben feloldott standard anyagkeverékek használatával 

határoztam meg. A tej és tejtermék mintákban mért ionarány párok hányadosait az 5.2.3.8-as 

alfejezetben bemutatott minták (6 párhuzamos/3 koncentrációszint/3 mérési nap) 

átlagolásával számítottam. Az elfogadásra használt minimális és maximális ionarányokat a 

2002/657/EK alapján a következők szerint számoltam: > 50% alapcsúcs esetén ±20%; 20% és 

50% között ±25%; 10% és 20% között ±30%; ≤10% esetén ±50%-os intervallumot 

alkalmaztam [137]. 

 

5.2.4. A kifejlesztett módszer alkalmazása fermentációs kísérletben 

 

A fermentációs kísérlet során különböző, előzetesen COC hozzáadásával előkészített, 

illetve COC-któl mentes nyers kiindulási alapanyagok felhasználásával joghurtot, kefirt és 

tejfölt állítottam elő. Az említett tejtermékek elkészítésére felhasznált fermentációs eljárást az 

Alföldi Tej Kft. munkatársai közreműködésével dolgoztuk ki és véglegesítettük. A 

kidolgozott módszer segítségével laborkörülmények között volt lehetőségem az egyes 

tejtermékek előállítására. Kiindulási anyagoknak az Alföldi Tej Kft. által szolgáltatott 22% 

zsírtartalommal rendelkező tejszínt és 3,6% zsírtartalommal rendelkező nyers tejet használtuk. 

A kísérletben minden kiindulási anyag esetén két párhuzamos minta erjesztését végeztem el: 

COC hozzáadásával előkészített, illetve anélkül (vak (kontroll) minták). Az előkészítés 

menetét a COC hozzáadásával előkészített mintákon mutatom be részletesen.  

A mintaelőkészítés első lépésében 50 ml térfogatú tejszínt (22% zsírtartalom) és 

50-50 ml nyers tejet (3,6% zsírtartalom) mértem üvegedényekbe a tejföl, illetve a kefir és 

joghurt előállításához. Ezt követően a kiindulási anyagokhoz standard oldatokat adtam úgy, 

hogy a koncentrációjuk 100 ng/ml legyen, majd folyamatos kézi keveréssel 1 perc alatt 

homogenizáltam a mintákat. Az így kapott homogén keverékek hőkezelését konstans 

90 °C-on, 5 percig végeztem. A tejszín és a kefir elkészítésére használt nyers tej mintákat 

ezek után 26-28 °C hőmérsékletre, a joghurt előállítására szánt nyers tejet 39-42 °C-ra 

hűtöttem vízfürdőben. A konstans hőmérsékletre termosztált nyers minták beoltását 
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különböző minőségű kultúrák felhasználásával hajtottam végre. A homogenizált tejszínhez 

5 mg mezofil vajkultúrát (Lactococcus lactis subsp. cremoris, Lactococcus lactis subsp. 

lactis, Leuconostoc fajok, Lactococcus lactis subsp. lactis biovar diacetylactis és 

Streptococcus Thermophilus törzseket tartalmaz), a kefir elkészítéséhez használt nyers tejhez 

5 mg mezofil vajkultúrát (Lactococcus lactis subsp. cremoris, Lactococcus lactis subsp. 

lactis, Leuconostoc fajok, Lactococcus lactis subsp. lactis biovar diacetylactis és 

Streptococcus Thermophilus törzseket tartalmaz) és 0,1 mg élesztőgombát (Debarymyces 

hensenii élesztő egytörzs kultúrája), illetve a joghurtnak szánt nyers tejhez  5 mg termofil 

joghurt kultúrát (Streptococcus Thermophilus és Lactobacillus delbruckeii subsp. bulgaricus 

törzseket tartalmaz) adtam. A keverékek homogenizálását ismételten 1 perces, kézi keveréssel 

végeztem el. A vízfürdőben lévő minták termosztálását kefir és tejföl (26-28 °C) előállítása 

esetén 12 órán át, illetve joghurt elkészítése esetén (39-42 °C) 8 órán át végeztem. Az egyes 

tejtermékek pH értékeit üvegelektród segítségével monitoroztam és a fermentáció végeztével 

(pH=4,5-4,9) az üvegedényeket lezártam, majd a következő napi mérés megkezdéséig 4 °C-os 

hőmérsékleten, hűtőben tároltam. Az alkalmazott koncentrációból adódóan a mintákat vak 

tejtermék mintákkal a kalibrációs tartományba higítottam a mérés megkezdését megelőzően. 

A kísérlet során alkalmazott körülmények összefoglalását a 15. táblázat tartalmazza. 
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 15. táblázat: Az Alföldi Tej Kft. segítségével kidolgozott fermentációs kísérlet részletei 

összefoglalva 

 

Paraméterek Joghurt Kefir Tejföl 

Kiindulási anyag Nyers tej 

(3,6% zsírtartalom) 

Nyers tej 

(3,6% zsírtartalom) 

Tejszín 

(22% zsírtartalom) 

Minta térfogat 2 × 50 ml 

(100 ng/ml-re 

beállított, illetve vak 

kontroll) 

2 × 50 ml 

(100 ng/ml-re 

beállított, illetve vak 

kontroll) 

2 × 50 ml 

(100 ng/ml-re 

beállított, illetve vak 

kontroll) 

Homogenizálás 1 perc, kézi keverés 1 perc, kézi keverés 1 perc, kézi keverés 

Hőkezelési 

hőmérséklet 

90 °C 90 °C 90 °C 

Hőkezelési 

időtartam 

5 perc 5 perc 5 perc 

Hűtési hőmérséklet 39-42 °C 26-28 °C 26-28 °C 

Oltóanyag 5 mg termofil joghurt 

kultúra 

5 mg mezofil 

vajkultúra és 0,1 mg 

élesztőgomba 

5 mg mezofil 

vajkultúra 

Homogenizálás 1 perc, kézi keverés 1 perc, kézi keverés 1 perc, kézi keverés 

Termosztálási 

hőmérséklet 

39-42 °C 26-28 °C 26-28 °C 

Termosztálási 

időtartam 

8 óra 12 óra 12 óra 

Hűtési hőmérséklet 4 °C 4 °C 4 °C 

Tárolási időtartam 1 éjszaka 1 éjszaka 1 éjszaka 
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5.3. Eredmények és értelmezésük 

 

5.3.1. Műszeres körülmények meghatározása 

 

5.3.1.1. Tömegspektrometriás detektálás optimálása 

 

A CP vegyületek FS mérési üzemmódban felvett tömegspektrumaiban elsősorban 

intenzív pszeudo-molekulaionok ([M+H]
+
, [M-H]

-
) láthatók. DEC, HAL és ROB esetén 

[M+H]
+
 szolgáltatta az intenzív anyaionokat, míg DIC-re és DNC-re [M-H]

- 
bizonyult a 

megfelelő választásnak. Az analitikai mérésre megfelelő anyaionok kiválasztása a 7. ábrán 

bemutatott tömegspektrumok alapján történt.  

 

 

 7. ábra: A megfelelő anyaionok kiválasztására szolgáló FS tömegspektrumok a CP COC-kra 

(DEC, DIC, DNC, HAL, ROB) standard oldatból felvéve. 
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Az IP-k nagy affinitással képeztek különböző alkáliföldfém (Na
+
, K

+
) adduktokat az 

ionizáció során. Ezek közül jellemzően a Na
+
-ionnal képzett adduktok [M+Na]

+
 mutatták a 

nagyobb intenzitást, így anyaionként ezeket használtam a későbbi mérések során. Az IP 

vegyületek FS mérési módban felvett tömegspektrumait a 8. ábra szemlélteti.  

 

 

 8. ábra: A megfelelő anyaionok kiválasztására szolgáló FS tömegspektrumok az IP COC-kra 

(LAS, MAD, MON, NAR, SAL, SEM) standard oldatból felvéve. 

 

A DEC-d5, DNC-d8, ROB-d8 vegyületek a nem deuterált analóg vegyületekhez, 

DIC-bisz a DIC-hez, illetve NIG az IP COC-khoz hasonló karakterisztikával rendelkeztek. 

DEC-d5-re, ROB-d8-ra [M+H]
+
-t, DIC-biszre, DNC-d8-ra [M-H]

-
-t és NIG-re a [M+Na]

+
 

anyaionok alkalmazása mellett döntöttem. A belső standardok FS üzemmódban injektált 

tömegspektrumai a 9. ábrán láthatók. 
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 9. ábra: A megfelelő anyaionok kiválasztására szolgáló FS tömegspektrumok a beéső 

standardként felhasznált anyagokra (DEC-d5, DIC-bisz, DNC-d8, NIG, ROB-d8) standard 

oldatból felvéve. 

 

A maximális érzékenység elérése érdekében az alkalmazott készülékben található 

fragmentor feszültséget optimáltam. Az optimálás folyamatát a DEC (CP vegyület), illetve a 

MAD (IP COC) példáján keresztül szemléltetem. A 10. ábra a különböző fragmentor 

feszültség értékeknél mért anyaion intenzitásokat mutatja be DEC-re (m/z=418,1) és MAD-ra 

(m/z=939,5). 
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 10. ábra: A DEC (FS üzemmód, extrahált ion kromatogram (extracted ion chromatogram; 

EIC: m/z=418,1) és MAD (FS üzemmód, EIC: m/z=939,5) anyaionjára kapott csúcsok 

intenzitásai a különböző fragmentor feszültség értékek (160-340 V, lépésköz: 20 V) mellett. 

 

A 10. ábrán látható csúcsok a 180 V és 340 V közötti fragmentor feszültség 

értékekhez tartoznak. A függőleges, számmal elválasztott vonalak a 20 V feszültség 

változásokat jelzik. A maximális érzékenységet a 180 V-os és 220 V-os feszültség értékek 

szolgáltatták DEC-re, illetve MAD-ra.  

Az optimális fragmentor feszültségekkel megvizsgáltam a anyaionokból fragmentáció 

után keletkezett leányionokat. A DEC (m/z=418,1) és MAD (m/z=939,5) anyaionjából 

származó leányionok termékion módban felvett tömegspektrumait a 11. és 12. ábra mutatja be 

különböző ütközési energia értékek mellett. 
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 11. ábra: A DEC anyaionjából (m/z=418,1) kapott termékion tömegspektrumok különböző 

ütközési energia értékek mellett. 

 

 

 12. ábra: A MAD anyaionjából (m/z=939,5) kapott termékion tömegspektrumok különböző 

ütközési energia értékek mellett. 
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A 11. és 12. ábrán található tömegspektrumok alapján kiválasztottam a megfelelő 

intenzitással rendelkező leányionokat DEC-re és MAD-ra. DEC esetén a 

418,1→204,0, illetve 418,1→372,1 ionátmenetet, MAD esetén a 939,5→877,5, illetve 

939,5→895,5 ionátmeneteket monitoroztam a mennyiségi meghatározás során. 

A szelektív ion átmenetekhez szükséges ionok azonosítását követően meghatároztam a 

leányionokra legnagyobb intenzitást nyújtó ütközési cella értékeket DEC-re és MAD-ra. A 

13. és 14. ábra szemlélteti a DEC (m/z=204,0; m/z=372,1), illetve a MAD 

(m/z=877,5; m/z=895,5) leányionjainak különböző ütközési cella értékek mellett felvett 

csúcsainak intenzitásait.  

 

 

 13. ábra: A DEC anyaionjából (termékion üzemmód, m/z=418,1) kapott leányionokra 

(termékion üzemmód, EIC: m/z=204,0; m/z=372,1) kapott csúcsok intenzitásai a különböző 

ütközési cella energia értékek (termékion üzemmód, EIC: m/z=372,1: 0-30 eV, 

lépésköz: 5 eV; m/z=204,0: 35-65 eV, lépésköz 5 eV) mellett.  
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 14. ábra: A MAD anyaionjából (termékion üzemmód, m/z=939,5) kapott leányionokra 

(termékion üzemmód, EIC: m/z=877,5; m/z=895,5) kapott csúcsok intenzitásai a különböző 

ütközési cella energia értékek (termékion üzemmód, EIC: m/z=895,5: 35-65 eV, lépésköz: 5 

eV; m/z=877,5: 0-30 eV, illetve 35-65 eV, lépésköz 5 eV) mellett.  

 

A 13. és 14. ábrákon látható csúcsok DEC esetén 0-30 eV, illetve 35-65 eV, MAD 

vizsgálatakor – DEC-hez hasonlóan – 0-30 eV, illetve 35-65 eV ütközési cella értékekhez 

tartoztak az egyes leányionok esetében. A felvett csúcsok intenzitásai alapján a legnagyobb 

intenzitáshoz tartozó ütközési cella értékek a következők voltak: DEC (418,1→204,0: 45 eV; 

418,1→372,1: 20 eV); MAD (939,5→877,5: 30 eV; 939,5→895,5: 55 eV). 

A DEC és MAD mintájához hasonló módon meghatároztam a fennmaradó kilenc 

COC (DIC, DNC, HAL, LAS, MON, NAR, ROB, SAL, SEM) és öt belső standard (DEC-d5, 

DIC-bisz, DNC-d8, NIG, ROB-d8) érzékeny és szelektív detektáláshoz (MRM) szükséges 

ionokat, valamint fragmentor feszültség és ütközési energia értékeket. A vegyületekhez 

tartozó szelektív ionokat, illetve műszeres értékek részletes adatait a 16. táblázat tartalmazza. 

Minden vegyület mérésére két MS átmenetet alkalmaztam, a mennyiségi mérőmódszer 

esetén kívánatos négy azonosítási pont elérése érdekében [137]. Az intenzívebb analitikai 

jelet nyújtó átmenetet használtam mennyiségi kiértékelésre, míg a kisebb intenzitású átmenet 

jele megerősítő célt szolgált (16. táblázat).  

DIC átmenetéhez tartozó ionok kiválasztásakor rendhagyó eljárást kellett 

alkalmaznom. Az anyaion kiválasztása és a fragmentor feszültség optimális értékének 

kísérleti meghatározása után azt tapasztaltam ugyanis, hogy a termékion módban felvett 

tömegspektrum egyetlen mérésre megfelelő leányiont tartalmaz. Ilyen módon a kizárólag egy 
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anyaion alkalmazása nem volt elégséges a megkívánt MS-es azonosítási pontok hiánya miatt. 

A jelenséget a 15. ábra demonstrálja. Az ábrán megjelenő ion kisebb intenzitásának – a többi 

vizsgált vegyülethez képest – magyarázata lehet az alkalmazott eluens kismértékű savassága 

(0,1% hangyasav), ami nem kedvező irányba befolyásolja a negatív ion módban ionizálható 

DIC vegyületet. 

 

 

 15. ábra: A DIC anyaionjából (m/z=404,8; az ábrán 404,7-es számmal jelölve) kapott 

termékion tömegspektrum. 

 

A DIC elemi összetétele: (C17H9Cl3N4O2). A három klór atom miatt az m/z=404,8 ion 

csúcs mellett a 37-es klór izotóphoz tartozó izotopomer csúcs (m/z=406,8) is intenzív jelet ad 

a tömegspektrumban. A DIC FS spektruma a 16. ábrán látható.  

 

 

 16. ábra: A megfelelő anyaionok kiválasztására szolgáló FS tömegspektrum DIC-re standard 

oldatból felvéve. 

 

A két közel azonos intenzitású anyaionnak köszönhetően a mennyiségi mérésre a 

404,8→333,9-es ionpárt, illetve megerősítő átmenetként a 406,8→335,9-es ionpárt 

használtam. Ezzel az elvvel elérhetővé vált DIC-re is a mennyiségi mérőmódszerekre 

megkívánt minimális négy azonosítási pont. Ezen analitikai megközelítés alkalmazhatóságát 

irodalmi adatok is alátámasztják [23,105,126]. 
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Az optimálást követően a vegyületek szelektív ion átmenetei meglehetősen jó egyezést 

mutatnak a szakirodalomban is megtalálható értékekkel [22,23,80,85,110,126]. Az általam 

megfelelőnek vélt anya-, és leányionokat, fragmentor feszültség és ütközési energia értékeket, 

illetve az alkalmazott polaritásokat a 16. táblázat foglalja össze. 

 

 16. táblázat: A vegyületek MRM módban történő detektálásának paraméterei: anya-, és 

leányionok, valamint az átmenetekhez tartozó polaritások, fragmentor feszültségek és ütközési 

energia értékek 

 

Vegyület neve Polaritás Anyaion Leányion Fragmentor 

(V) 

Ütközési 

energia 

(eV) 

DEC pozitív 418,1 372,1* 180 20 

   204,0  45 

DIC negatív 406,8 335,9 80 15 

  404,8 333,9* 80 15 

DNC
 

negatív 301,0 137,0* 80 10 

   107,0  45 

HAL pozitív 415,9 138,0* 120 15 

   121,0  30 

LAS pozitív 613,2 577,2 140 35 

   377,2*  40 

MAD pozitív 939,5 895,5 220 55 

   877,5*  30 

MON pozitív 693,3 675,3* 160 40 

   461,1  60 

NAR pozitív 787,4 531,2 200 50 

   431,2*  60 

ROB pozitív 333,9 155,0* 100 20 

   138,0  25 

SAL pozitív 773,4 531,1 240 55 

   431,1*  50 

SEM pozitív 895,4 851,4 160 35 

   833,4*  35 

DEC-d5  pozitív 423,1 377,1* 160 25 

(belső standard)   205,0  45 

DIC-bisz  negatív 420,8 349,8 80 20 

(belső standard)  418,8 347,9* 80 20 

DNC-d8  negatív 309,0 141,1* 80 10 

(belső standard)   111,1  45 

NIG  pozitív 747,4 703,3* 200 60 

(belső standard)   501,2  60 

ROB-d8  pozitív 342,0 159,0* 100 20 

(belső standard)   142,0  25 

*A mennyiségi kiértékelésre használt ion átmenetek 
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5.3.1.2. Kromatográfiás körülmények optimálása 

 

Az elválasztáshoz irodalmi adatok alapján gradiens körülményeket alkalmaztam 0,1% 

hangyasavat tartalmazó víz, illetve 0,1% hangyasavat tartalmazó ACN mozgófázisok 

keverésével [80].  

Az általam tesztelt oszlopok (Agilent Zorbax SB C18 (4,6 × 75 mm; 3,5 µm); Agilent 

Eclipse XDB C8 (3 × 150 mm; 3,5 µm)) az alkalmazott gradiens program mellett megfelelő 

hatékonysággal rendelkeztek a vegyületek elválasztására. A Zorbax SB C18-as analitikai 

oszlopon azonban a LAS csúcsalakja nem volt megfelelő. A LAS kromatogramjait a 17. és 

18. ábra szemlélteti az Agilent Zorbax SB C18, illetve Eclipse XDB C8 kromatográfiás 

oszlopon. 

 

 

 17. ábra: A LAS kromatogramja az Agilent Zorbax SB C18 (4,6 × 75 mm; 3,5 µm) típusú 

analitikai oszlopon standard használatával (MRM üzemmód).  

 

 

 18. ábra: A LAS kromatogramja az Agilent Eclipse XDB C8 (3 × 150 mm; 3,5 µm) típusú 

analitikai oszlopon standard használatával (MRM üzemmód).  

 

A továbbiakban az Agilent Eclipse XDB C8 (3 × 150 mm; 3,5 µm) oszlopot 

használtam. Az oszlop életidejének, illetve robosztusságának növelése, valamint a mátrixból 

származó anyagok okozta eltömődések elkerülésének érdekében egy Agilent Zorbax Eclipse 

Plus C8 (2,1 × 12,5 mm, 5 μm) előtét oszlopot kapcsoltam az analitikai oszlop elé.  
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A kromatográfiás elválasztás során a hatékonyság további növelése érdekében három 

időszegmenst alkalmaztam. Az első szegmensben pozitív polaritással a HAL-t és ROB-ot 

detektáltam, a második szegmensben negatív polaritással DIC és DNC vegyületeket mértem.  

A DEC, valamint az IP-k a harmadik időszegmensben kerültek detektálásra, pozitív ion 

módban. Az egyes átmenetekhez tartozó polaritásokat a 16. táblázat mutatja be. A gradiens 

módszer további előnye, hogy az elválasztás teljes ideje mindössze 15 percet igényelt úgy, 

hogy az oszlopról legelsőként eluálódott vegyület (HAL) retenciós ideje (tR(HAL): ~5,5 perc; 

tM: ~1,6 perc; tR'(HAL): ~3,9 perc; k'(HAL): ~2,4) az oszlopon mért tM kétszeres értékén is felül 

volt. Ez lehetőséget biztosított a kromatogram elején érkező – kis retencióval vagy retenció 

nélküli (tM) – zavaró mátrix vegyületekkel történő egyidejű detektálásból származó zavaró 

hatások elkerülésére.  

Az injektálási térfogat kiválasztása során elsődleges célom volt a megfelelően nagy 

mintamennyiség oszlopra juttatása a kromatográfiás elválasztás minőségének lehetőség 

szerinti megtartása mellett. 30 µl injektálási térfogat megfelelő volt az analitikai mérések 

kivitelezésére a megfelelő érzékenység, illetve LOD és LOQ értékek elérése érdekében.  

Ezt követően kísérletet tettem a csúcsok alakjainak további javítására. Irodalmi adatok 

alapján a mozgófázishoz adott 20% (v/v) metanollal számottevően javítható a csúcsalak [23]. 

A kísérletemben alkalmazott 10%-os, illetve 20%-os metanolos addíció azonban érdemi 

változást nem mutatott a vegyületek csúcsalakjában, így a metanolos addíciót a későbbiekben 

már nem használtam. 

Az elválasztás optimális hőmérsékletének meghatározásához – és ezáltal az elválasztás 

hatékonyságának maximalizálásához – négy különböző hőmérsékleti értéket teszteltem 

(30 °C, 40 °C, 50 °C, 60 °C). Az eredmények azt mutatták, hogy a hőmérséklet emelésével a 

legtöbb vegyület retenciós ideje kismértékben csökkent, gyorsabb elválasztást eredményezve 

ezáltal. Másrészről azonban a magasabb hőmérsékleti értékek kisebb intenzitású csúcsokat 

eredményeztek, ami a módszer érzékenységét, illetve LOD és LOQ értékét csökkentették. 

Mindezek eredményeként a maximális érzékenység, és alacsonyabb LOD és LOQ értékek 

elérésének kedvező 30 °C-os oszloptér hőmérséklet alkalmazása mellett döntöttem. A 

hőmérséklet csúcsokra gyakorolt hatását a 19. és 20. ábra mutatja be HAL-ra (CP vegyület), 

illetve MON-ra (IP). A kialakított elválasztási módszerre jellemző, irányadó tR adatokat a 

17. táblázat tartalmazza. 
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 19. ábra: Az kromatográfiás elválasztás során tesztelt különböző oszloptér hőmérséklet 

értékek (30 °C, 40 °C, 50 °C, 60 °C) hatása a HAL csúcsára (MRM üzemmód). 

 

 

 20. ábra: Az kromatográfiás elválasztás során tesztelt különböző oszloptér hőmérséklet 

értékek (30 °C, 40 °C, 50 °C, 60 °C) hatása a MON csúcsára (MRM üzemmód). 

 

 17. táblázat: Az Agilent Eclipse XDB C8 (3 × 150 mm; 3,5 µm) típusú analitikai oszlopon, 

30 °C-os hőmérsékleten mért tR értékek az egyes vegyületekre vonatkozóan. 

 

Vegyület neve Irányadó tR (perc) 

DEC 7,5 

DIC 6,8 

DNC
 

6,5 

HAL 5,5 

LAS 9,4 

MAD 12,7 

MON 11,2 

NAR 8,5 

ROB 5,9 

SAL 10,6 

SEM 9,5 

DEC-d5 (belső standard) 7,5 

DIC-bisz (belső standard) 6,8 

DNC-d8 (belső standard) 6,5 

NIG (belső standard) 13,5 

ROB-d8 (belső standard) 5,9 
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Kiemelendő, hogy a kialakított módszerrel a legtöbb esetben alapvonalon történő 

elválasztást sikerült elérni a CP és IP anyagokra egyaránt (kivéve LAS-SEM, illetve 

DNC-DIC párok) egy 15 perc időtartamot igénybe vevő analitikai futás alatt. Habár MRM 

detektálási technika alkalmazása mellett nem feltétlenül szükséges az eltérő átmenettel 

rendelkező vegyületek alapvonalon történő elválasztása, a mérendő vegyületek egymás általi 

zavarása az alapvonalon történő elválasztással teljes mértékben elkerülhető. Az említett 

zavarás keletkezhet azáltal, hogy az egy időben érkező vegyületek közül az egyik vegyület 

jóval nagyobb koncentrációja hatással van a kisebb koncentrációjú vegyület ionizációjára és a 

töltésekért való versengésben azt elnyom(hat)ja (ion intenzitás csökkenés).   

A módszer elválasztási képessége rendkívül előnyösnek bizonyult. Egyrészről, az 

irodalomban nem ritkák azok a metodikák, amelyekben átfedő csúcsokkal végeztek analitikai 

meghatározásokat [22,103,105,118,119]. Másrészről, – ami még az előzőnél is fontosabb –

 hogy a megfelelő módon (negatív és pozitív polaritásban detektált vegyületcsoportok) 

elválasztott csúcsoknak köszönhetően elkerülhető volt az Olejnik és munkatársai [22,105] 

által bemutatott módszerrel való ugyanazon minta kétszeri injektálása. Az általam bemutatott 

módszerrel sikerült a célként is kitűzött, Dubreil-Chéneau és munkatársai [23] elválasztási 

technikájához hasonlóan a negatív, valamint pozitív ion módban ionizált vegyületek eltérő 

polaritásban történő detektálása, mindössze egy kromatográfiás injektálás alkalmazásával. Az 

általam kidolgozott eljárással kapott kromatográfiás elválasztást szemléletesen a 21. és 

22. ábra illusztrálja a célvegyületekre, illetve a célvegyületek mennyiségi meghatározását 

segítő belső standardokra. 

 

 

 21. ábra: A tizenegy vizsgált vegyület elválasztása az Agilent Eclipse XDB C8 (3 × 150 mm; 

3,5 µm) típusú analitikai oszlopon. A függőleges, számokkal elválasztott vonalak a polaritás 

váltások helyét jelzik (pozitív: 0-6,3 perc; negatív: 6,3-7,1 perc, pozitív: 7,1-15 perc) (MRM 

üzemmód). 
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 22. ábra: Az öt belső standardként használt vegyület elválasztása az Agilent Eclipse XDB C8 

(3 × 150 mm; 3,5 µm) típusú analitikai oszlopon. A függőleges, számokkal elválasztott 

vonalak a polaritás váltások helyét jelzik (pozitív: 0-6,3 perc; negatív: 6,3-7,1 perc, 

pozitív: 7,1-15 perc) (MRM üzemmód). 

 

A 21. ábrán látható egy kisebb csúcs a SAL főcsúcsa előtt (tR: ~10,2-10,3 perc), a SAL 

MS-es ion átmenetében (m/z: 773,4 (anyaion)/m/z: 431,1 (leányion)). Ez a csúcs – aminek 

aránya nem változik a főcsúcshoz képest, és intenzitása elhanyagolhatóan kicsi – keletkezhet 

egyfajta molekulán belüli átrendezésből, melynek köszönhetően a szerkezet megváltozik, így 

a kromatográfiás viselkedése is, viszont a fajlagos tömeg megmarad és egy ion átmenetben 

kerülhet detektálásra. Ilyen jelenségért lehet felelős például az oxo-enol tautoméria. Mivel a 

SAL tartalmaz kettős kötésű oxocsoportot, ez az átalakulás nem gátolt és eredményezhet egy 

kisebb csúcsot az ezt követő nagyobb főcsúcs előtt. Másrészről, a molekulán belül található 

kiralitás centrumoknak köszönhetően diasztereomerek képződése is elképzelhető, amelyek 

hasonló módon jelenhet meg a kromatográfiás elválasztás során. 

 

5.3.1.3. Az elektroporlasztásos ionforrás paramétereinek optimálása 

 

Az forrásparaméterek optimálásást a forrás- és köpenygáz hőmérsékletének 

vizsgálatával kezdtem. A kísérleti tartomány 200-350 °C volt, 50 °C-os lépésközzel. Azt 

tapasztaltam, hogy a hőmérséklet emelésével intenzívebb csúcsok jelentek meg, köszönhetően 

az erőteljesebb oldószer párolgásnak és nagyobb ionizációs hatásfoknak. Ez a jelenség 

különösen a DNC-re volt jelentős hatással, számottevő jel növekedést figyeltem meg 

350 °C-on a többi tesztelt (200 °C; 250 °C; 300 °C) hőmérsékleti értékhez képest. A 

jelenséget a 23. ábra illusztrálja részletesen.  
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 23. ábra: A forrás- és köpenygáz hőmérsékletének hatása a vegyületek csúcsainak 

intenzitására 200 °C, 250 °C, 300 °C és 350 °C-os hőmérsékleteken (MRM üzemmód). 

 

Hasonló módon a porlasztógáz nyomásértékét is optimáltam a 20 psi, 30 psi, 40 psi, 

50 psi és 60 psi értékeken. Azt tapasztaltam, hogy a 20 psi számottevően alacsonyabb 

intenzitású csúcsokat eredményezett. Valószínűsíthető, hogy ennek oka a nem elégséges 

porlasztás volt, ami ilyen módon gátolta a hatékony ionképzést. A többi nyomásérték esetében 

érdemi különbséget már nem tapasztaltam, így az áramlási sebességhez (0,5 ml/perc) ajánlott 

standard tartományból választottam a későbbiekben alkalmazott porlasztó nyomás értéket 

(40 psi). A nyomásértékek HAL és ROB csúcsokra gyakorolt hatását a 24. ábra szemlélteti. 

 

 

 24. ábra: A porlasztógáz nyomásának hatása a HAL és ROB csúcsainak intenzitására 20 psi, 

30 psi, 40 psi, 50 psi és 60 psi értékeken (MRM üzemmód). 

 

Vizsgáltam a kapilláris és fúvóka feszültségek hatását is a jel intenzitásra. A kapilláris 

feszültségeket a 3000 V, 3500 V, 4000 V, 4500 V, 5000 V-on, illetve a fúvóka feszültségeket 

0 V, 500 V, 1000 V, 1500 V, 2000 V-on teszteltem pozitív és negatív módban egyaránt. A 

legalacsonyabb kapilláris (3000 V) és fúvóka (0 V) értékek használatával észrevehető 

mértékben kisebb intenzitású csúcsok jelentek meg a kromatogramon. A többi tesztelt 

feszültség érték mellett ugyanakkor már érdemi változás nem következett be az 

intenzitásokban. A későbbi mérésekhez tehát ezekből az értékekből választottam a végső 

paramétereket (kapilláris: 3500 V (pozitív); 3500 V (negatív); fúvóka: 1000 V (pozitív); 
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1000 V (negatív)). A vizsgált értékek HAL és ROB csúcsokra kifejtett hatását a 25. és 

26. ábrák illusztrálják.  

 

 

 25. ábra: A kapilláris feszültség értékének hatása a HAL és ROB csúcsainak intenzitására a 

tesztelt 3000 V, 3500 V, 4000 V, 4500 V, 5000 V-on (MRM üzemmód). 

 

 

 26. ábra: A fúvóka feszültség értékének hatása a HAL és ROB csúcsainak intenzitására a 

tesztelt 0 V, 500 V, 1000 V, 1500 V, 2000 V-on (MRM üzemmód). 

 

Az irodalomban használt készülékek, és azok ionforrásainak minősége sokszor eltérő 

az általam alkalmazott MS rendszerétől, azonban a hőmérséklet-, nyomás-, és feszültség 

paraméterek több esetben is összhangban vannak az általam optimálisnak tartott ionizációs 

körülményekkel. [72,79,97,110,126]. Az ionforrás általam meghatározott optimális 

körülményeinek paramétereit a 18. táblázat összegzi. 
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 18. táblázat: Az ionforrás vizsgálata során tesztelt paraméterek optimális értékeinek 

összefoglaló táblázata 
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5.3.2. Mintaelőkészítési módszerek és paraméterek 

 

5.3.2.1. Fehérjekicsapáson alapuló mintaelőkészítési eljárás 

 

A mintaelőkészítést két csoportra osztottam a kapott fázisok számára alapozva. A 

centrifugálási lépést követően két fázisra vált a minta etil-acetát, diklórmetán és hexán esetén, 

ezek ugyanis nem, vagy csak elhanyagolható mértékben elegyednek vizes fázissal. A mintával 

keverve egy fázist adott az ACN, metanol, valamint az aceton. A kísérletet kiértékelve azt 

találtam, hogy az egyes oldószerekhez tartozó visszanyerés értékek rendkívüli mértékben 

mátrixhatással terheltek, több esetben is megkérdőjelezve ezáltal a mért értékek 

megbízhatóságát. A visszanyerés értékek számos oldószer esetén rendkívül alacsony volt, 

többször a 10% alatti tartományban változtak. A két értékelhető – de ezeknél is nagyfokú 

mátrixhatással terhelt – mintát az ACN és aceton szolgáltatta. Ezek részletes visszanyerés 

értékeit a 19. táblázat tartalmazza. 
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 19. táblázat: Az ACN és aceton oldószerrel végzett mintaelőkészítés visszanyerés értékei. Az 

eredmények nagyfokú mátrixhatással terheltek. 

 

Vegyület  

neve 

ACN 

(ng/ml) 

Aceton 

(ng/ml) 

DEC 65,0 68,3 

DIC 13,4 29,9 

DNC 32,0 36,0 

HAL 6,7 10,7 

LAS 43,6 44,0 

MAD 34,2 32,6 

MON 56,0 39,5 

NAR 117,7 96,5 

ROB 43,9 31,4 

SAL 60,0 51,5 

 

A kísérlet során jelenlévő mátrixhatás becslését standard keverék oldat szekvenciába 

való illesztésével vizsgáltam. A szekvencia elejére és végére elhelyezett 100 ng/ml 

koncentrációjú standard keverék (ACN/víz (1/1; v/v)) összehasonlító vizsgálatából 

egyértelművé vált, hogy az oldatokban jelenlévő zavaró mátrix anyagok olyan mértékben 

befolyásolják az analitikai mérőmódszer stabilitását, hogy a pontos mennyiségi kiértékelés 

nem kivitelezhető. A szekvencia elejére és végére iktatott standard oldat koncentrációjában 

mért eltéréseket a 20. táblázat illusztrálja. 

 

 20. táblázat: A mérések bizonytalanságát szemléltető standard oldat keverékek mért 

koncentrációi; elméleti koncentráció 100 ng/ml. Viszonyítási pontként a szekvencia elején 

elhelyezett 100 ng/ml koncentrációjú oldatot használtam. 

 

Vegyület  

neve 

standard oldat a 

szekvencia elején 

(ng/ml) 

standard oldat a 

szekvencia végén 

(ng/ml) 

DEC 100,0 142,6 

DIC 100,0 32,9 

DNC 100,0 45,4 

HAL 100,0 72,0 

LAS 100,0 138,7 

MAD 100,0 110,4 

MON 100,0 116,3 

NAR 100,0 260,8 

ROB 100,0 139,5 

SAL 100,0 119,9 
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Összegezve, a kizárólag fehérjekicsapáson alapuló mintaelőkészítési eljárás olyan 

mértékű mátrixhatást/bizonytalanságot hordoz magában, amivel veszélyezteti a mért 

koncentráció értékek valódiságát, illetve pontos meghatározását. Ennél fogva egy további 

tisztító lépés beiktatása, illetve más mintaelőkészítési módszerek szükségesek a megfelelő 

megoldást a negatív jelenség kiküszöbölésére.  

Cannavan és munkatársai [76] takarmány minták esetén tapasztaltak hasonló 

jelenséget NIC analízise során, aminek oka feltehetően az ESI forrás, illetve az azt követő 

sample cone elszennyeződése volt. 

 

5.3.2.2. Mátrix szilárd fázisú diszperzión alapuló mintaelőkészítési eljárás 

 

A C18-as szorbens és a minta mennyiségének arányát a gyakorlatban leggyakrabban 

használt aránynak választottam: 1 egység minta/4 egység szorbens [140]. Az előkészítés során 

különböző polaritású oldószereket használtam. Figyelmet kell fordítani a mintával 

összekevert szorbensek fecskendőkbe való betöltése utáni megfelelő homogenizálására és 

arra, hogy a mintakeverék ne tartalmazzon levegőréseket, ugyanis ezek a helyek negatív 

módon befolyásolhatják a mérési eredményeket. A vegyületek leoldása során az oldószereket 

nagy feleslegben alkalmaztam, hogy a vegyületek lehetőleg teljes mértékben eluálódjanak az 

töltetről.  

Azt tapasztaltam, hogy ez a mintaelőkészítési eljárás a legtöbb esetben elmarad a 

várakozásoktól. A mért adatok részletes bemutatását a 21. táblázat tartalmazza. Hexán 

alkalmazása során többnyire csak elhanyagolható mértékű visszanyerés értékek adódtak 

(≤ 0,4%) annak ellenére is, hogy az IP-k megfelelően apolárisak a hexánban való oldódáshoz. 

Meglepő eredmény volt az is, hogy csekélynek mondható azoknak a vegyület és oldószer 

kombinációknak a száma, amelyek elérték az 50% feletti visszanyerést: DIC: 52,0% (ACN); 

MAD: 51,5% (etil-acetát); MAD: 67,2% (etil-acetát); MON: 54,8% (etil-acetát); SAL: 58,1% 

(etil-acetát); DNC: 57,6% (diklórmetán). HAL-ra egyetlen oldószer használata mellett sem 

kaptam 10%-ot elérő visszanyerést: 5,9% (ACN); 5,2% (metanol); 0,5% (metanol); 0,2% 

(diklórmetán); 4,5% (hexán); nem detektálható (aceton). Az alacsony visszanyerési 

értékeknek miatt ezen technika további fejlesztése nem volt indokolt.  
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 21. táblázat: Az MSPD mintaelőkészítés során kapott visszanyerés értékek különböző 

oldószerek esetén, százalékban kifejezve 

 

Vegyület Visszanyerés (%) 

neve 

 

 

 

 A
ce

to
n

 

A
C

N
 

D
ik

ló
rm

et
án

 

E
ti

l-
ac

et
át

 

H
ex

án
 

M
et

an
o
l 

DEC 8,6 1,8 8,5 11,2 0,4 31,9 

DIC 27,6 52,0 45,2 41,2 n/d 38,2 

DNC 26,8 40,8 57,6 41,5 0,1 21,6 

HAL 4,5 5,9 0,2 0,5 n/d 5,2 

LAS 8,4 1,2 3,5 26,2 0,1 21,5 

MAD 27,0 1,3 22,7 67,2 n/d 51,5 

MON 33,7 4,2 15,8 54,8 0,1 44,8 

NAR 17,3 6,3 1,9 13,4 n/d 17,7 

ROB 18,4 4,6 4,7 14,4 0,2 14,0 

SAL 39,3 7,3 27,7 58,1 0,1 49,4 
 *

n/d:
 
nem detektált 

 

5.3.2.3. Szilárd fázisú extrakciós mintaelőkészítési eljárás 

 

A tesztelt töltetek között megtalálható két apoláris, szilika alapú C18 (ec) típusú fázis, 

különböző méretű töltetekkel (200 mg (A), illetve 500 mg (B)), két HLB típusú, 60 mg-os 

töltettömegekkel rendelkező patron (D: hidrofil N-vinilpirrolidon/lipofil divinilbenzén 

keverék; F: hidrofil módosított sztirén alapú fázis), egy poliamid kémiára épülő 60 mg-os 

OPT fázist (C), egy 200 mg tömegű, N-vinilpirrolidon tartalmú Strata-X típusú töltet (E), 

illetve egy szilika alapú oktil/kvaterner amin erős anion cserélő (strong anion exchange; 

SAX) keverék fázis (200 mg) (G) és egy 60 mg-os hidrofil sztirén-divinilbenzént tartalmazó 

SPE-re alkalmas töltet (H).  

Az irodalomban megtalálható módszerekben gyakran használnak Oasis HLB tölteteket 

[22,72,105,120], de tej minták vizsgálatát néhány esetben Strata-X [83,113], illetve a C18-as 

típusú patronokon [92] is végezték. Ezért vizsgáltam különböző tulajdonságokkal rendelkező 

tölteteket.  

A kísérleteim során a kondicionáláshoz, mosáshoz és leoldáshoz minden töltet esetén 

az adott töltethez illő oldószer(ek)et használtam. Alapvető fontosságnak tartottam a leoldásra 
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használt oldószernek a töltettérfogathoz mért legalább kétszeres mennyiségű használatát a 

vegyületek megfelelő mértékben történő eluálása érdekében.  

A tej minták fehérje tartalmának kicsapására, továbbá több töltet esetén (A, B, C, D, E, 

F, H) az SPE tölteten megkötött vegyületek leoldására ACN-t használtam, ugyanis a 

COC-(ka)t tartalmazó minták kezelése során ezen oldószer széleskörűen elfogadott és 

alkalmazott [23,49,80,85,103,113,115].  

Az eredményeket (22. táblázat) megvizsgálva két esetben tapasztaltam rendkívül jó 

visszanyerés értéket DIC-re (E: 93,6%; F: 99,6%), de többször is 5% alatti visszanyeréseket 

kaptam: E: DNC (0,3%), ROB (1,9%); F: HAL (4,7%); G: HAL (2,9%); H: HAL (2,9%), 

LAS (0,5%). Az egyes vegyületek átlagos visszanyeréseit tekintve kijelenthető, hogy a 

legkönnyebben visszanyerhetőnek a DIC (72,3%), ezzel szemben a legnehezebbnek a DNC 

(13,2%) és a LAS (13,9%) bizonyult. Megállapítható továbbá, hogy az A és B töltet közül – 

két kivételt leszámítva (MAD: 23,0% (A), 23,6% (B); MON 27,2% (A), 27,6% (B)) – az A 

patronnál kaptam jobb visszanyeréseket. Ennek oka az lehet, hogy az 500 mg-os 

töltettömeggel rendelkező C18-as oszlop (B) leoldására a 3 ml térfogató ACN nem volt elég, 

így a vegyületek egy része nem eluálódott. Az egyes tölteteken elért átlagos visszanyerések a 

következő voltak: A: 40,07%; B: 30,13%; C; 38,88%; D: 39,32; E: 27,89; F: 26,91%; 

G: 20,40%; H: 23,64%. Az átlagos visszanyerés vizsgálata során azt tapasztaltam, hogy nem 

jelentkezik számottevő különbség az A, C és D tölteteken elért visszanyerés értékekben. Az 

extrakciós patront végül a HAL visszanyerése alapján választottam. A HAL-ra meghatározott 

ML szint tejben ugyanis a legalacsonyabb szint a 124/2009/EK-ben szabályozott vegyületek 

közül, illetve a HAL kromatográfiás csúcsának intenzitása is a legkisebbek közé tartozik [20]. 

A további kísérleteket tehát az Oasis HLB (60 mg) (D) típusú SPE patronon végeztem.  

A későbbiekben, illetve a validálási kísérletek során a visszanyerés értékek analitikai 

korrigálására az MMC eljárást alkalmaztam. Ezzel a kalibrációs eljárással lehetőségem volt a 

vegyületek mintaelőkészítés alatt felmerülő veszteségeinek, illetve a mátrix jelenlétéből 

származó negatív hatások korrekciójára, továbbá a tényleges koncentráció értékek precíz 

meghatározásának kivitelezésére.  
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 22. táblázat: Az SPE mintaelőkészítés során kapott visszanyerés értékek különböző patronok 

használatakor százalékban kifejezve; a zárójelben lévő számok a módszerrel elérhető 

négyszeres dúsítást jelzik 

 

Vegyület 

neve 

Visszanyerés (%) 

A B C D E F G H 

DEC 39,3  

(157,2) 

34,3  

(137,2) 

40,6  

(162,4) 

42,0  

(168,0) 

17,4  

(69,6) 

12,1  

(48,4) 

9,7  

(38,8) 

12,0  

(48,0) 

DIC 62,9  

(251,6) 

58,1  

(232,4) 

65,1  

(260,4) 

68,0  

(272,0) 

93,6  

(374,4) 

99,6  

(398,4) 

54,4  

(217,6) 

76,5  

(306,0) 

DNC 16,0  

(64,0) 

11,6  

(46,4) 

15,1  

(60,4) 

8,9  

(35,6) 

0,3  

(1,2) 

12,1  

(48,4) 

21,5  

(86,0) 

20,3  

(81,2) 

HAL 33,4  

(133,6) 

25,0  

(100,0) 

35,4  

(141,6) 

60,3  

(241,2) 

13,8  

(55,2) 

4,7  

(18,8) 

2,9  

(11,6) 

2,9  

(11,6) 

LAS 18,1  

(72,4) 

10,2  

(40,8) 

21,7  

(86,8) 

18,9  

(75,6) 

21,4  

(85,6) 

9,7  

(38,8) 

10,6  

(42,4) 

0,5  

(2,0) 

MAD 23,0  

(92,0) 

23,6  

(94,4) 

25,4  

(101,6) 

23,2  

(92,8) 

18,6  

(74,4) 

33,2  

(132,8) 

20,5  

(82,0) 

34,3  

(137,2) 

MON 27,2  

(108,8) 

27,6  

(110,4) 

24,9  

(99,6) 

23,9  

(95,6) 

27,3  

(109,2) 

29,5  

(118,0) 

28,0  

(112,0) 

25,9  

(103,6) 

NAR 69,5  

(278,0) 

67,4  

(269,6) 

56,9  

(227,6) 

51,2  

(204,8) 

44,3  

(177,2) 

21,4  

(85,6) 

17,5  

(70,0) 

27,5  

(110,0) 

ROB 74,2  

(296,8) 

31,8  

(127,2) 

68,3  

(273,2) 

64,3  

(257,2) 

1,9  

(7,6) 

13,3  

(53,2) 

10,1  

(40,4) 

14,3  

(57,2) 

SAL 37,1  

(148,4) 

11,7  

(46,8) 

35,4  

(141,6) 

32,5  

(130,0) 

40,3  

(161,2) 

33,5  

(134,0) 

28,8  

(115,2) 

22,2  

(88,8) 

 

5.3.2.4. Ion szuppressziós jelenség vizsgálata 

 

Az ion szuppresszió széleskörű vizsgálatának köszönhetően közelebbi képet kaptam 

az ionizációs mechanizmus során lezajló összetett folyamatokról. Komplex minták analízise 

során előfordulhat ugyanis, hogy különböző kémiai versengési reakciók játszódnak le a 

töltésekért az ESI ionizáció során, ami akár számottevő hatással is lehet a detektorban mért 

válaszjel intenzitására. A kísérletben elemzésre került J típusú mintákban mért 

csúcsterületeket minden esetben az I típusú standard oldatban mért csúcsterületekkel 

hasonlítottam össze. Az eredmények pontos kiértékelésére a következő összefüggést 

használtam:   
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Ion szuppresszió mértéke (%) = 
Jcsúcsterület

Icsúcsterület

 × 100% 

, ahol 

Icsúcsterület: a vegyületek I oldatsorozatban mért csúcsterületei 

Jcsúcsterület: a vegyületek J oldatsorozatban mért csúcsterületei 

 

Azokban az esetekben, ahol a számított értékek 100% felettiek voltak ion intenzitás 

növekedés, ahol viszont 100% alatti értékek adódtak ion intenzitás csökkenés volt 

tapasztalható. A kapott adatok feldolgozását kétféleképpen is elvégeztem. Első esetben a 

vegyületek eredményeit belső standard és egyéb korrekciós eljárás használata nélkül 

számoltam ki, amivel a jelenség közvetlen természete vizsgálható, míg a másik 

megközelítésben az eredményeket belső standardok alkalmazásával korrigáltam, amivel 

viszont a belső standardoknak az ion szuppressziós folyamatban betöltött szerepéről 

kaphatunk közelebbi képet.  

A korrekció nélkül kapott számadatok elemzése során megállapítható volt, hogy ion 

intenzitás csökkenés volt jelen DEC, DEC-d5, DNC, DNC-d8, illetve HAL esetében, ezzel 

szemben ion intenzitás növekedés volt tapasztalható DIC, DIC-bisz, ROB, ROB-d8, illetve az 

IP-k esetében. A kísérlet során mért eredmények részletes bemutatását 23. táblázat 

tartalmazza. A jelben mért átlagos ion intenzitás változás (a három tesztelt mátrixtípusban 

mért eredmények átlaga) mértéke a következő volt az egyes vegyületekre: DEC: 80,2%; 

DEC-d5: 79,2%; DIC: 141,0%; DIC-bisz: 155,8%; DNC: 86,3%; DNC-d8: 92,8%; 

HAL: 19,6%; LAS: 108,6%; MAD: 123,6%; MON: 104,8%; NAR: 156,5%; NIG: 162,5%; 

ROB: 150,4%; ROB-d8: 154,9%; SAL: 116,9%; SEM: 224,1%. A legjelentősebb mátrixhatás 

a HAL-nál és SEM-nél volt tapasztalható. Ez a megfigyelés (HAL és SEM) összhangban van 

Galarini és munkatársai [85] tapasztalataival, azzal a különbséggel, hogy ők mindkét alkotó 

esetén ion intenzitás növekedésről számoltak be (HAL: 232%; SEM: 179%). A Galarini és 

munkatársai [85], illetve az általam alkalmazott módszerekben közös, hogy a legkisebb tR-rel 

megjelenő vegyület a HAL, ami ezen vegyület esetén felveti a mátrixból eredő vegyületekkel 

való koelúciójának lehetőségét. COC-k vizsgálata során Olejnik és munkatársai [22] azt 

találták továbbá, hogy fordított fázisú kromatográfiás elválasztás során felmerül számos 

foszfolipid IP-kkel együtt történő koelúció lehetősége is. Ez magyarázatot adhat az IP 

vegyületek megnövekedett intenzitására (LAS, MAD, MON, NAR, NIG, SAL, SEM), nem 

feltétlenül magyarázza azonban a SEM kiemelkedő eltérését a többi – szerkezeti rokonságot 

mutató – IP-hez viszonyítva.  
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A belső standard alkalmazásával elvégzett korrekció utáni számításokból 

megállapítható, hogy a deuterált analóggal rendelkező vegyületekre (DEC, DNC, ROB) 

megfelelően korrigált eredményekhez juthatunk. A jelben mért átlagos ion intenzitás 

csökkenés, illetve ion intenzitás növekedés (a három tesztelt mátrixban mért eredmények 

átlaga) mértéke ezen mérések során a következő volt: DEC: 101,3%; DIC: 89,3%; 

DNC: 93,1%; HAL: 12,6%; LAS: 66,8%; MAD: 76,0%; MON: 64,4%; NAR: 96,4%; ROB: 

97,1%; SAL: 71,9%; SEM: 137,9%. A jelenség megfelelő korrekciójára a későbbiek során – 

az előző alfejezethez (5.3.2.3) hasonlóan – az MMC eljárást alkalmaztam.  

 

 23. táblázat: Az ion szuppressziós kísérlet során tapasztalt jel intenzitás változások 

százalékban kifejezve; a 100% feletti értékek ion intenzitás növekedést, a 100% alatti értékek 

ion intenzitás csökkenést jeleznek 

 

Vegyület 

neve 

Korrekció nélkül Belső standardos korrekció után 

joghurt kefir tejföl joghurt kefir tejföl 

DEC 71,3 95,7 73,6 103,9 100,7 99,4 

DEC-d5 68,6 95,0 74,0 - - - 

DIC 120,1 110,2 192,8 87,5 82,2 98,3 

DIC-bisz 137,3 134,1 196,1 - - - 

DNC 78,7 84,9 95,3 93,1 95,1 91,1 

DNC-d8 84,6 89,3 104,6 - - - 

HAL 26,4 15,9 16,4 15,8 12,1 9,9 

LAS 113,9 110,3 101,6 69,4 67,6 63,5 

MAD 132,7 130,8 107,3 80,8 80,2 67,0 

MON 116,9 114,4 83,0 71,2 70,2 51,9 

NAR 170,4 120,1 178,9 103,8 73,7 111,7 

NIG 164,2 163,1 160,1 - - - 

ROB 163,0 128,0 160,2 97,6 97,4 96,3 

ROB-d8 167,0 131,4 166,3 - - - 

SAL 119,6 122,0 109,0 72,8 74,8 68,1 

SEM 245,9 217,0 209,5 149,7 133,1 130,8 

 

5.3.2.5. Lazalocid eltérő viselkedésének vizsgálata 

 

Annak ellenére, hogy a LAS az IP-k családjába tartozik és azokhoz hasonló szerkezeti 

tulajdonságokkal rendelkezik, a kifejlesztett módszerben való viselkedése meglehetősen 

sajátos. Tej minták (T1, T2, T3) mérése során ugyanis az analízisek alatt mért koncentráció 

értékek bizonytalansága olyan nagymértékű volt (lásd: 5.3.3.5-ös alfejezet), hogy az eljárás 

LAS mérésére mennyiségi mérőmódszerként nem, csak úgynevezett szűrőmódszerként 

(screening) alkalmazható. Ezen felül, tejtermékek (TT1, TT2, TT3) elemzésekor már a LAS 
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vegyület jelenléte sem erősíthető meg annak ellenére, hogy a kísérletekben alkalmazott 

mintákhoz előzetesen megtörtént a LAS standard oldat hozzáadása. A sajátos viselkedés 

megfelelő feltérképezése érdekében a kifejlesztett eljárást lépésről lépésre vizsgáltam annak 

érdekében, hogy megtaláljam azt a kritikus pontot, amely a LAS mennyiségi mérésének 

bizonytalanságához vezet. 

A K és L típusú minták analízise rendkívül hasznos információt szolgáltatott a LAS 

meghatározására, figyelembe véve a tejtermékekben jelenlévő eltérő pH körülményeket is, 

ami befolyásolhatja a stabilitást. Az eredmények azt mutatták, hogy mindkét típusú oldatból 

való mérés kivitelezhető, ami azt jelenti, hogy az eltérő pH érték nem okoz problémát. Az 

említett oldat típusokból (K, L) való mérések kromatogramjait a 27. ábra szemlélteti. 

 

 
 

 27. ábra: A LAS vegyület jelenlétének megerősítésére végzett kísérlet 1/1 ACN/víz 

oldatkeverékből (K) (felső), illetve 1/1 ACN/pH=4,6 víz oldatkeverékből (L) (alsó) injektálva 

(MRM üzemmód). 

 

Ezen eredmények alapján tehát valószínűsíthető, hogy a mérési nehézség a 

mintaelőkészítés során lép fel. Az előállított M, N, O és P minták elemzésével megvizsgáltam 

a jelenség okát. A 24. táblázat illusztrálja az egyes mintatípusokban a LAS detektálhatóságát, 

illetve a vizsgált mátrixokat és a lehetséges zavaró körülményeket, míg a 28. ábra szemlélteti 

a LAS kromatogramjait különböző mátrixokban. 
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 24. táblázat: A LAS eltérő viselkedésének lépésről lépésre történő vizsgálata: minta típusai, 

mátrixok, lehetséges mérési nehézségek forrásai és a LAS jelenlétének megerősíthetőségére 

vonatkozó információk 

 

Minta 

típusok 

Mátrix Lehetséges probléma források LAS 

detektálhatósága 

M (tej; 1,5%) extrakció, fehérjékkel létesített kölcsönhatás, 

centrifugálás, centrifugacső falára történő 

adszorpció, oldhatóság 

detektálható 

M (joghurt; 1,4%) detektálható 

N (joghurt; 1,4%) mátrixokból származó anyagok által elősegített 

kémiai reakció, degradáció, illetve jelentős ion 

szuppresszió jelenléte 

detektálható 

N (kefir; 3,5%) detektálható 

N (tejföl; 12%) detektálható 

O standard bepárlás, degradáció, 

üveg falára történő adszorpció 
detektálható 

P (tej; 1,5%) SPE oszlopon fellépő degradáció, illetve 

irreverzibilis kötődés 
detektálható 

P (kefir; 3,5%) nem 

detektálható 

 

 
 

 28. ábra: A LAS vegyület kromatogramjai P típusú minták (SPE lépés) vizsgálata során. A 

felső kromatogram a kefir (3,5%) mátrixból, míg az alsó kromatogram a tej (1,5%) mátrixból 

történő injektálást reprezentálja (MRM üzemmód). 

 

A kísérleti eredmények alapján feltételezhető, hogy a LAS mérése során a kritikus 

lépés az SPE. Vincent és munkatársai [118] is hasonló következtetésre jutottak LAS 

elemzésekor alumina oszlop alkalmazásával. A szerzők azt találták, hogy a LAS-t nem 

lehetett leoldani az említett oszlopról. Ezen felül a LAS mérési bizonytalanságára utaló jelek, 
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illetve magas RSD% értéke a többi IP-hez viszonyítva már több esetben is felmerült a 

kutatások során [22,69,74,107,129]. 

Az IP-kre jellemző, hogy különböző ionokkal meglehetősen szelektív 

kölcsönhatásokat képesek kialakítani. Ezen kölcsönhatások jellegére vonatkozóan 

megkülönböztethetők monovalens, illetve bivalens csoportok. Az általam vizsgált IP-k között 

a MAD, MON, NAR, SAL, SEM a monovalensek közé sorolható, ezzel szemben a LAS a 

bivalens csoportot képviseli. Ezzel magyarázható többek között az, hogy míg MON az 

egyszeres töltésű Na
+
 ionnal, SAL és NAR a K

+
 ionnal, addig a LAS a kétszeres töltésű Ca

2+
 

ionnal létesít szelektív kölcsönhatást [51]. Mindezek alapján nem zárható ki az a tény tehát, 

hogy a Ca
2+

 ionok mintában jelenlévő koncentrációja hatással van a LAS viselkedésére az 

SPE lépés során. Másrészről elképzelhető az is, miszerint az ACN-nel történő kicsapási lépés 

alkalmával különböző hatásfokkal eltávolított mátrixból származó anyagok okozzák az eltérő 

viselkedést, ugyanis a tej és tejtermékek Ca-tartalma közel megegyező koncentrációjú. 

 

5.3.3. A módszerek validálása során elvégzett kísérletek 

 

5.3.3.1. Szelektivitás 

 

A szelektivitás meghatározását a vak és az ML koncentrációjú minták 

összehasonlításával és elemzésével végeztem. Az elemzés során a vak minták 

kromatogramjaiban nem láthatók mérést befolyásoló zavaró csúcsok a COC-k retenciós 

idejénél. A módszer szelektivitását a 29. és 30. ábrák bizonyítják.  
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 29. ábra: A szelektivitás szemléltetése vak minta alkalmazásával 

(T1). 

MRM kromatogramok a CP vegyületekre (DEC, DIC, DNC, HAL, 

ROB) felül, illetve az IP-kre (LAS, MAD, MON, NAR, SAL, SEM) 

alul (MRM üzemmód) 

 

 
 30. ábra: A szelektivitás szemléltetése ML szintre beállított minta 

alkalmazásával (T1). MRM kromatogramok a CP vegyületekre 

(DEC, DIC, DNC, HAL, ROB) felül, illetve az IP-kre (LAS, MAD, 

MON, NAR, SAL, SEM) alul (MRM üzemmód) 
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5.3.3.2. Linearitás 

 

A módszerek linearitását a 0,5-5 × ML tartományban, öt különböző 

koncentrációszinten (0,5 × ML; 1 × ML; 1,5 × ML; 3,25 × ML; 5 × ML) ellenőriztem. A 

legkisebb négyzetek módszere alapján illesztett egyenesek R
2
 értékei tej minták esetében 

többnyire 0,98 felettiek voltak. Három vegyület esetén tapasztaltam valamivel alacsonyabb 

értékeket: HAL: 0,960; LAS: 0,951; NAR: 0,965. A tejtermékek linearitás vizsgálata során a 

mért R
2
 minden esetben 0,98 feletti volt. Az illesztett egyenesek meredekségének 

vizsgálatakor azt tapasztaltam, hogy néhány vegyület esetén számottevő különbség is adódhat 

a mért értékekben az alkalmazott mátrixtól függően (HAL, NAR, SAL, SEM). A jelenség 

által legnagyobb mértékben érintett vegyület a NAR volt (tej: 0,219; tejtermék: 0,962). Ezen 

megfigyelés nem nevezhető egyedülállónak, Dai és Hermann is COC-t tartalmazó tej minták 

mérése során tapasztalt közel háromszoros eltérést a kalibrációs egyenesek meredekségében 

[68]. Maga a jelenség adódhat egyrészt a már említett mátrixokból származó minőségi 

különbségekből, amelyek ezáltal különböző mértékben befolyásolhatják az analitikai jel 

intenzitását, másrészről származhat az LC-MS készülék adott mérési napon fennálló 

állapotától és tisztaságától, amelyek hasonló módon érinthetik a vegyületek kromatográfiás 

csúcsainak intenzitását. A vegyületekre meghatározott meredekség, tengelymetszet, illetve 

R
2
 értékeket a 25. táblázat tartalmazza. 
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 25. táblázat: A linearitási mérések során meghatározott meredekség, tengelymetszet és R
2
 

értékek az egyes vegyületekre vonatkozóan 

 

Vegyület 

neve 

Tej Tejtermék 

m
er

ed
ek

sé
g

 

te
n
g
el

y
m

et
sz

et
 

R
2
 

m
er

ed
ek

sé
g

 

te
n
g
el

y
m

et
sz

et
 

R
2
 

DEC 0,889 0,0041 1,000 0,756 0,0820 0,998 

DIC 1,770 0,7775 0,993 1,417 0,4696 0,986 

DNC 0,703 0,1975 0,990 0,868 0,0137 0,997 

HAL 0,057 0,0029 0,960 0,107 0,0228 0,997 

LAS 0,105 0,0349 0,951 - - - 

MAD 0,963 0,0901 0,999 1,123 0,1002 0,982 

MON 1,264 0,3310 1,000 0,969 0,1424 0,997 

NAR 0,219 0,0514 0,965 0,962 -0,0375 0,987 

ROB 1,497 0,1568 0,998 1,737 0,2712 0,997 

SAL 1,741 0,2810 0,999 0,797 0,0359 0,997 

SEM 0,428 0,1198 0,999 0,753 0,0054 0,993 

 

5.3.3.3. Torzítatlanság 

 

A torzítatlanságra vonatkozó adatok felhasználásával kétféle elemzést is elvégeztem 

(napon belül és napok között): NBT, illetve NKT. Az NBT-t leíró számadatok reprezentálják 

a három koncentrációszinten (0,5 × ML; 1 × ML; 1,5 × ML) adott napon mért mérések 

(6 párhuzamos/koncentrációszint/vegyület) átlagait minden tesztelt vegyületre. Az NKT 

értékek a három különböző mérési napon elvégzett 

(3 × 6 párhuzamos/koncentrációszint/vegyület) minták átlagait jelentik a különböző 

vegyületekre az elemzésre alkalmazott koncentrációszinteken (0,5 × ML; 1 × ML; 1,5 × ML). 

Az NBT és NKT értékeket részletesen a 26. és 27. táblázatban foglaltam össze. 

Az NBT eredmények értékelése során azt tapasztaltam, hogy tej mátrixok esetén a 

torzítatlanság (LAS-t kivéve) a 77,4% és 114,6% közötti tartományban változik minden 

koncentrációszinten, az összes vegyület esetében. Ugyanezen értékek a kérdéses ML szinten a 

86,1% és 98,8%-os tartományban találhatók. A tejtermékekre vonatkozó NBT értékek a 

80,9-145,9% tartományban változnak, bár a MAD 0,5 × ML koncentrációszinten (1 µg/kg) 

mért 145,9%-os kiugró eredményét leszámítva az említett tartomány (80,9-145,9%) 

80,9-121,1%-ra változik hasonlóan a többi vegyülethez az összes validált 

koncentrációszinten.  
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A három különböző mérési napon mért eredményeket reprezentáló NKT-k a 77,1% és 

118,2% közötti tartományban vannak tej minták esetében. Ugyanezen NKT értékekre 

tejtermékek esetén 82,5%-ot, illetve 129,9%-ot kaptam. Bár a kérdéses ML 

koncentrációszinten a legalsó és legfelső mért értékek által közrefogott tartomány 

86,8-111,2%-ra csökken. A LAS jelenléte nem volt megerősíthető a tejtermék mintákban, így 

a vegyületre nem volt lehetőségem NBT-okat és NKT-okat számolni.  

Az eredmények értelmezésére az irányadó 2002/657/EK határozatban leírtakat 

használtam [137]. Eszerint az értékeknek a következő feltételeknek kell megfelelnie: 

≥ 10 µg/kg esetén -20% és +10%; > 1 µg/kg és < 10 µg/kg esetén -30% és +10%; ≤1 µg/kg 

esetén -50% és +20%. Ezen feltételrendszernek az NBT és NKT értékek – külön-külön és 

együtt is – 87,3%-a felel meg teljes mértékben [137]. A kivételek a következők voltak 

NBT-re: DIC: 116,9% (1,0 × ML; tejtermék), 120,5% (1,5 × ML; tejtermék); HAL: 120,4% 

(1,5 × ML; tejtermék); NAR: 145,9% (0,5 × ML; tejtermék), 117,3% (1,0 × ML; tejtermék), 

121,1% (1,5 × ML; tejtermék); LAS: 36,1% (0,5 × ML; tej), 110,5% (1,5 × ML; tej), illetve 

NKT-ra: DIC: 111,2% (1,0 × ML; tejtermék), 114,0% (1,5 × ML; tejtermék); LAS: 113,9% 

(1,5 × ML; tej); MAD: 110,8% (1,0 × ML; tejtermék); NAR: 110,4% (1,5 × ML; tej), 129,9% 

(0,5 × ML; tejtermék), 111,5% (1,5 × ML; tejtermék); SEM: 123,1 (0,5 × ML; tejtermék). Ez 

alapján kijelenthető, hogy azon vegyületek esetében volt a tartományokon kivül eső adat, 

amelyek nem rendelkeztek saját deuterált belső standarddal. Ennek magyarázata, hogy az 

alkalmazott belső standard vegyületek az említett vegyületekre nem nyújtanak olyan mértékű 

korrekciót, mint a deuterált belső standarddal rendelkező anyagok esetén. 
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 26. táblázat: A validálás során mért NBT értékek a 0,5 × ML, 1 × ML és 1,5 × ML 

koncentrációszinteken az egyes vegyületekre; az eredmények százalékban vannak kifejezve 

 

Vegyület neve Tej (%) Tejtermék (%) 

0
.5

 ×
 M

L
 

M
L

 

1
.5

 ×
 M

L
 

0
.5

 ×
 M

L
 

M
L

 

1
.5

 ×
 M

L
 

DEC 95,3 96,8 98,3 87,2 94,3 96,3 

DIC 95,4 89,4 90,5 98,0 116,9 120,5 

DNC 81,7 86,1 91,7 100,7 100,0 102,9 

HAL 114,6 93,7 100,1 109,5 102,7 120,4 

LAS 36,1 91,9 110,5 - - - 

MAD 77,4 98,8 96,7 93,8 103,2 99,0 

MON 82,9 95,6 95,3 94,3 100,7 98,8 

NAR 100,1 97,9 94,1 145,9 117,3 121,1 

ROB 107,4 98,2 99,6 80,9 95,9 97,0 

SAL 87,0 93,6 94,5 105,7 102,4 94,3 

SEM 80,2 94,4 90,0 95,3 100,9 95,8 

 

 27. táblázat: A validálás során mért NKT értékek a 0,5 × ML, 1 × ML és 1,5 × ML 

koncentrációszinteken az egyes vegyületekre; az eredmények százalékban vannak kifejezve 

 

Vegyület neve Tej (%) Tejtermék (%) 

0
.5

 ×
 M

L
 

M
L

 

1
.5

 ×
 M

L
 

0
.5

 ×
 M

L
 

M
L

 

1
.5

 ×
 M

L
 

DEC 99,7 97,7 97,0 103,0 101,4 96,1 

DIC 82,6 96,6 102,5 82,5 111,2 114,0 

DNC 92,5 92,3 95,9 95,3 99,1 98,9 

HAL 111,3 91,6 102,6 102,5 86,8 105,0 

LAS 93,2 110,8 113,9 - - - 

MAD 86,9 96,3 100,7 107,2 110,8 95,2 

MON 85,0 97,6 97,0 97,9 96,0 94,4 

NAR 100,7 118,2 110,4 129,9 103,8 111,5 

ROB 101,1 99,7 99,7 91,6 101,2 100,6 

SAL 89,8 97,7 94,6 101,6 96,4 91,6 

SEM 77,1 94,8 100,5 123,1 103,8 99,9 
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5.3.3.4. Precizitás 

 

Az előző alfejezetben leírtakhoz hasonlóan (5.3.3.3) a precizitás jellemzésére 

vonatkozó adatok felhasználásával kétféle értékelést végeztem (napon belül és napok 

között): NBP és NKP. Az NBP-hez számadatok az egyes vegyületek különböző 

koncentrációszinten (0,5 × ML; 1 × ML; 1,5 × ML) mért napon belüli méréseinek 

(6 párhuzamos/koncentrációszint/vegyület) átlagát jelentik adott napon, míg az NKP értékek a 

három elemzési napon mért minták (3 × 6 párhuzamos/koncentrációszint/vegyület) átlagai 

három koncentrációszinten (0,5 × ML; 1 × ML; 1,5 × ML). Az NBP és NKP értékek részletes 

összefoglalását a 28. és 29. táblázat tartalmazza.  

Az NBP mérésekből számolt eredmények alapján megállapítható, hogy minden 

koncentrációszinten minden vegyületre a kapott adatok (LAS-t kivéve) a 

1,1 RSD-26,3 RSD% tartományban vannak tej mintáknál, illetve a 1,4-30,7 RSD% értékek 

által határolt intervallumban változnak tejtermék minták esetén. Az NBP-k ML szinten mért 

átlagértékei az összes vegyület esetében (LAS-t kivéve) a következő: 10,5 RSD% (tej); 

14,4 RSD% (tejtermék).  

Az NKP-re vonatkozó kísérleti eredményeket értékelve azt tapasztaltam, hogy a 

(LAS-t kivéve) HAL-ra és NAR-ra jelentkeztek magasabb RSD% értékek, ezen vegyületekre 

a kérdéses ML koncentrációszinten az RSD% értékek a következők voltak: HAL 

(tej: 16,3 RSD%; tejtermék: 34,5 RSD%), NAR (tej: 32,7 RSD%; tejtermék: 32,7 RSD%). Az 

NKP-k ML koncentrációszinten az összes vegyület esetében (LAS-t kivéve) a következők 

voltak: 12,4 RSD% (tej); 18,7 RSD% (tejtermék).  

Köszönhetően a LAS kiugróan magas NBP és NKP értékeinek tej minták esetén, a 

módszer ezen vegyületre mennyiségi meghatározásra nem alkalmas. Hasonlóan az 5.3.3.3-es 

alfejezetben leírtakhoz, a LAS jelenléte nem volt megerősíthető a tejtermékekre vonatkozó 

mintákban. Rokka és munkatársai [107] takarmányok mérésekor tapasztalt 35 RSD%-os 

értéket LAS-ra, habár az általuk elemzett koncentrációszint jóval magasabb, 0,2 mg/kg volt. 

Ezen felül a szerzők az IP NAR mérésekor tapasztaltak kiemelkedően nagy bizonytalanságot 

(112 RSD%) 0,025 mg/kg-os koncentrációnál. 

Az eredmények értelmezésére az irányadó 2002/657/EK keretrendszert használtam 

[137]. Az analitikai módszer RSD% értékei lehetőség szerint a következő értékeknek kell 

megfelelnie NBP-re: 22 RSD%, 16 RSD% és 11 RSD%, illetve NKP-ra: 45 RSD%, 

32 RSD% és 23 RSD% az 1 µg/kg, 10 µg/kg és 100 µg/kg-os koncentrációszinteken [113]. 

Ezen feltételrendszer – a LAS-t leszámítva – az NBP értékek (60 adat) 83,3%-ra (50 adat) és 
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az NKP értékek (60 adat) 96,7%-ra (58 adat) teljesül. A kivételek – a LAS-t leszámítva – a 

következők voltak NBP-re: DIC: 19,6 RSD% (0,5 × ML; tejtermék); DIC: 26,3 RSD% 

(0,5 × ML; tej), DIC: 22,2 RSD% (0,5 × ML; tejtermék); HAL: 25,5 RSD% (1 × ML; tej), 

25,5 RSD% (1,5 × ML; tej), 28,5 RSD% (0,5 × ML; tejtermék), 26,3 RSD% (1,5 × ML; 

tejtermék); NAR: 23,9 RSD% (0,5 × ML; tejtermék), 30,7 RSD% (1 × ML; tejtermék), illetve 

NKP-ra: HAL: 53,4 RSD% (1,5 × ML; tejtermék); NAR: 52,7 RSD% (0,5 × ML; tej). Ahogy 

az előző alfejezetben (5.3.3.3), a precizitás adatok alapján is kijelenthető, hogy azon 

vegyületek esetében volt a meghatározott értékeken felüli adat, amelyek nem rendelkeztek 

deuterált belső standarddal. A deuterált belső standard anyagok által szolgáltatott korrekciós 

tényező tovább javíthatná az érintett vegyületek precizitását. 
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 28. táblázat: A validálás során mért NBP értékek a 0,5 × ML, 1 × ML és 1,5 × ML 

koncentrációszinteken az egyes vegyületekre; az eredmények RSD százalékban vannak 

kifejezve 

 

Vegyület neve Tej (RSD%) Tejtermék (RSD%) 

0
.5

 ×
 M

L
 

M
L

 

1
.5

 ×
 M

L
 

0
.5

 ×
 M

L
 

M
L

 

1
.5

 ×
 M

L
 

DEC 8,0 1,7 1,1 19,6 12,8 1,4 

DIC 26,3 17,5 21,8 22,2 10,2 14,8 

DNC 26,3 8,2 2,6 6,7 7,7 3,1 

HAL 20,3 25,5 25,5 28,5 14,0 26,3 

LAS 21,6 35,9 17,4 - - - 

MAD 16,3 8,9 12,4 17,6 20,6 10,6 

MON 15,7 12,2 5,7 10,5 12,1 8,7 

NAR 12,9 8,2 9,0 23,9 30,7 21,0 

ROB 8,5 1,4 3,1 9,5 5,9 3,0 

SAL 8,2 7,8 6,7 11,8 10,4 11,6 

SEM 10,7 13,9 4,9 15,2 17,0 17,4 

 

 29. táblázat: A validálás során mért NKP értékek a 0,5 × ML, 1 × ML és 1,5 × ML 

koncentrációszinteken az egyes vegyületekre; az eredmények RSD százalékban vannak 

kifejezve 

 

Vegyület neve Tej (RSD%) Tejtermék (RSD%) 

0
.5

 ×
 M

L
 

M
L

 

1
.5

 ×
 M

L
 

0
.5

 ×
 M

L
 

M
L

 

1
.5

 ×
 M

L
 

DEC 7,2 3,5 3,1 20,0 13,0 17,1 

DIC 25,2 16,1 23,7 31,9 17,1 15,4 

DNC 27,2 8,2 4,4 7,2 6,2 4,8 

HAL 19,7 16,3 25,0 41,2 34,5 53,4 

LAS 79,0 55,1 106,8 - - - 

MAD 17,2 9,1 15,1 26,3 20,8 19,0 

MON 12,1 9,7 5,7 10,4 14,1 10,7 

NAR 52,7 32,7 35,9 40,7 32,7 38,0 

ROB 10,6 3,9 4,8 12,2 8,5 6,2 

SAL 8,5 7,7 5,6 13,4 13,8 15,4 

SEM 22,3 16,8 19,7 31,8 26,3 25,3 
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5.3.3.5. Kimutatási határ 

 

Az LOD és LOQ értékeket kísérleti úton határoztam meg. A mért eredmények alapján 

megállapítható, hogy az egyes vegyületek LOD értékei tej esetén a 0,01-0,5 µg/kg-os 

intervallumban, míg tejtermékeknél a 0,005-0,5 µg/kg-os tartományban vannak. A 

legalacsonyabb értékkel a DIC és MAD rendelkezik, tejtermék mintákból mérve az LOD 

0,005 µg/kg mindkét vegyület esetében. Általánosságban megállapítható, hogy az IP-k LOD 

értékei a legtöbb esetben sokkal alacsonyabbak a kémiailag előállított vegyületekénél. A 

kísérletileg meghatározott LOD értékeket a 30. táblázat tartalmazza. 

 

 30. táblázat: A validálás során mért LOD értékek az egyes vegyületekre; az eredmények 

µg/kg-ban vannak kifejezve 

 

Vegyület  

neve 

Tej Tejtermék 

LOD (μg/kg) LOD (μg/kg) 

DEC 0,1 0,1 

DIC 0,1 0,005 

DNC 0,5 0,1 

HAL 0,5 0,5 

LAS 0,05 - 

MAD 0,05 0,005 

MON 0,01 0,05 

NAR 0,01 0,1 

ROB 0,05 0,5 

SAL 0,01 0,01 

SEM 0,01 0,01 

 

5.3.3.6. Meghatározási határ 

 

A kísérleti úton meghatározott LOQ értékek tej minták vizsgálatakor a 0,1-1 µg/kg-os, 

tejtermékek esetén viszont a 0,01-1 µg/kg-os koncentráció tartományban voltak. A 

legalacsonyabb LOQ két vegyületre, az LOD mérések során tapasztaltakhoz hasonlóan a 

DIC-re és MAD-ra adódott: 0,01 µg/kg. Ezen kísérleti eredmények alapján általánosan 

kijelenthető volt továbbá – ahogy az LOD értékeknél is –, hogy a legtöbb esetben az IP-k 

LOQ értékei alacsonyabbak a kémiailag előállított vegyületekéhez viszonyítva. Az LOQ 

értékek a 124/2009/EK dokumentum által meghatározott ML szintekkel összehasonlítva a 

legtöbb esetben jelentősen alacsonyabbak voltak [20]. Így lehetőség van akár az ML szintek 

alatti koncentráció értékek mennyiségi meghatározására is. Ezen LOQ értékek továbbá sok 
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esetben még az irodalomban fellelhető módszerek hasonló értékeihez képest is jelentős 

javulást mutatnak [69,92,113,122]. A kísérletileg meghatározott LOQ értékeket, illetve a 

124/2009/EK által bevezetett ML koncentrációszinteket a 31. táblázat tartalmazza [20]. 

 

 31. táblázat: A validálás során mért LOQ értékek, illetve a 124/2009/EK által definiált ML 

szintek az egyes vegyületekre; az eredmények µg/kg-ban vannak kifejezve [20] 

 

Vegyület  

neve 

Tej Tejtermék 

LOQ (μg/kg) 
ML 

(μg/kg) 
LOQ (μg/kg) ML (μg/kg) 

DEC 0,5 20 0,5 20 

DIC 1 5* 0,01 5* 

DNC 1 5 1 25 

HAL 1 1 1 3 

LAS 0,5 1 - 5 

MAD 0,5 2 0,01 2 

MON 0,1 2** 0,1 2* 

NAR 0,1 1 0,5 5 

ROB 0,5 5 1 5 

SAL 0,1 2 0,05 2 

SEM 0,1 2 0,05 2 

  *önkényes koncentrációszintek (a 124/2009/EK nem szabályoz) 

  **2377/1990/EK szerint meghatározva 
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5.3.3.7. Egyéb jellemzők: minőségi/mennyiségi azonosításra használt ionok aránya 

 

A minőségi/mennyiségi ionarány elemzését tej, illetve tejtermék mintákra is 

elvégeztem. A validálás során mért ionarányok rendkívül jó egyezést mutattak a standard 

oldatban meghatározott hányadosokkal, mindössze három esetben tapasztaltam 5%-nál 

nagyobb eltérést a standard oldatban mért értékekhez viszonyítva: MON: 5,6% (tej); 

ROB: -6,1% (tej); HAL: -7,0% (tejtermék). A többi vegyület esetén a következő eltérések 

adódtak tejre: DEC: -1,5%, DIC: 0,2%, DNC: -3,0%, HAL: 1,9%, LAS: -4,2%, MAD: -1,0%, 

NAR: 2,4%, SAL: -4,9%, SEM 0,0%, illetve tejtermékre: DEC: 0,9%, DIC: 0,0%, 

DNC: -1,5%, MAD: -2,1%, MON: -0,2%, NAR: 1,6%, ROB: -0,1%, SAL: -4,1%, 

SEM: -2,5%. Ezen hányadosok – a tR és MRM átmenetek mellett – fontos kiegészítő 

paraméter a detektálás során, ugyanis a hányadosok – intervallumon belüli – egyezése esetén 

további megerősítést nyújt a vizsgált vegyületek azonosítására.  A validálási kísérlet során a 

minőségi/mennyiségi értékelésre alkalmazott ion hányadosok 100%-ban az előre 

meghatározott ionarány-intervallumon belül voltak, amivel kijelenthető, hogy a módszerrel a 

vizsgált vegyületek azonosítása kivétel nélkül elvégezhető. A mért értékek és az 

ionarány-intervallumok részletes bemutatását a 32. táblázat tartalmazza. 

 

 32. táblázat: A validálás során mért minőségi és mennyiségi azonosításra alkalmazott ionok 

hányadosai az egyes vegyületekre; az eredmények százalékban vannak kifejezve 

 

Vegyület  

neve 
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DEC 59,7 47,8 71,6 58,8 55,4 44,3 66,5 55,9 

DIC 97,2 77,8 116,7 97,4 97,8 78,3 117,4 97,8 

DNC 6,6 3,3 9,9 6,4 6,6 3,3 9,9 6,5 

HAL 61,9 49,6 74,3 63,1 67,1 53,7 80,5 62,4 

LAS 33,6 25,2 42,0 32,2 - - - - 

MAD 10,2 7,1 13,3 10,1 9,7 4,9 14,6 9,5 

MON 57,6 46,1 69,2 60,8 56,2 45,0 67,5 56,1 

NAR 24,7 18,5 30,8 25,3 24,8 18,6 31,0 25,2 

ROB 88,5 70,8 106,2 83,1 90,2 72,2 108,3 90,1 

SAL 41,2 30,9 51,5 39,2 36,9 27,7 46,1 35,4 

SEM 15,0 10,5 19,5 15,0 16,1 11,3 20,9 15,7 

*2002/657/EK szerint számolva [137] (5.2.3.12 alfejezet) 



- 112 - 

 

5.3.4. A kifejlesztett módszer alkalmazása fermentációs kísérletben 

 

5.3.4.1. A fermentációs kísérlet eredményei és értelmezésük 

 

A fermentációs folyamatok során az egyes minták állagát, hőmérsékletét illetve pH 

értékeit időszakos szemrevételezéssel, hőmérséklet mérésekkel illetve pH mérésekkel 

követtem. A kísérlet során előkészített hat párhuzamos minta (COC-kkal megfelelő 

koncentrációra beállított kefir (A1), joghurt (B1), tejföl (C1) termékek, illetve a hozzájuk 

tartozó vak kontroll (A2, B2, C2) minták) ezen adatokkal jellemezve megfelelően ellenőrzött 

és stabil körülmények között volt előállítva. Az egyes COC-t tartalmazó és vak kontroll 

minták állagának, hőmérsékletének és pH értékeinek összehasonlítása során nem tapasztaltam 

jelentős eltéréseket. Ez alátámasztja a COC-t tartalmazó minták megfelelő módon lezajlott 

fermentációját, továbbá a tényt, hogy a COC-k jelenléte nem fejtett ki észlelhető hatást az 

egyes tejtermékek fermentációjára.  

A fermentációs mechanizmusnak az egyes COC-k koncentráció értékeire gyakorolt 

hatását a kifejlesztett és validált analitikai módszer alkalmazásával vizsgáltam (5.2.3.2-es 

alfejezetben leírt módszer). Az eredmények elemzése során azt tapasztaltam, hogy számottevő 

eltérés nem jelentkezett a várt és mért értékek között. A három mintából (A1, B1, C1) mért 

értékek átlagára, az elméletileg várt koncentráció értékekhez képest, a következő százalékban 

kifejezett eredmények adódtak: DEC: 94,9%, DIC: 103,3%, DNC: 102,0%, HAL: 116,6%, 

MAD: 98,6%, MON: 111,9%, NAR: 95,4%, ROB: 95,7%, SAL: 106,2%, SEM 100,1%. A 

mérések RSD (%) értékeit megvizsgálva a következőket kaptam: DEC: 4,3 RSD%, 

DIC: 16,5 RSD%, DNC: 4,9 RSD%, HAL: 2,8 RSD%, MAD: 15,0 RSD%, 

MON: 2,3 RSD%, NAR: 21,4 RSD%, ROB: 13,9 RSD%, SAL: 16,3 RSD%, 

SEM: 7,5 RSD%. Az A1, B1 és C1 mintákban mért koncentráció értékek tehát nem térnek el 

jelentősen az elméletileg várt százalékos értékektől. Mindez alátámasztja a COC vegyületek 

stabilitását a tesztelt fermentációs körülmények során.  

Összefoglalva kijelenthető tehát, hogy a laboratóriumban, előzetesen COC keveréket 

tartalmazó nyers termékekből előállított kefirben, joghurtban és tejfölben jelenlévő 

vegyületek nem befolyásolták észrevehető módon az említett minták (A1, B1, C1) erjesztés 

alatt végbemenő folyamatait, illetve a hőkezelési és erjesztési folyamat során a vegyületek 

sem szenvedtek el jelentős átalakulást. A fermentációs kísérletben mért eredmények részletes 

bemutatását a 31. ábra tartalmazza.  
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 31. ábra: A fermentációs kísérletet követő COC tartalom az előkészített mintákban (A1, B1, C1). A feltüntetett értékek az elméletileg várt 

koncentráció értékekhez (100%) viszonyítva vannak kifejezve százalékban. 
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A bemutatott fermentációs kísérlet rámutatott a tényre, miszerint a COC-(k) által 

szennyezett nyers termékekben (nyers tej (3,6%), illetve tejszín (22%)) a nem kívánatos 

szennyezést okozó alkotók rendelkeznek megfelelő nagy kémiai stabilitással ahhoz, hogy a 

későbbi feldolgozási folyamatok ellenére a jelenlétük a végtermékekben is kimutatható 

legyen. Mindez kizárja a lehetőségét annak, hogy az említett szennyezőanyagokat tartalmazó 

kísérletben tesztelt alapanyagok (nyers tej (3,6%), illetve tejszín (22%)) ilyen módon történő 

feldolgozását követően kereskedelemre alkalmas termékként a piacra kerüljenek, mivel ezen 

termékek ugyanúgy „nem hozhatók forgalomba, ha olyan mértékben tartalmazzák” a 

124/2009/EK dokumentumban található „mellékletben felsorolt szennyező anyagok 

valamelyikét, amely meghaladja a mellékletben megadott legnagyobb megengedhető szintet” 

[20]. Tekintettel, hogy a szennyezett termékek még egyéb eljárások – szennyezéstől mentes 

hasonló minőségű anyagokkal történő keverés/hígítás – használatát követően sem hozhatóak 

forgalomba, ugyanis ezen eljárások hasonlóan nem engedélyezettek: „Tilos a mellékletben 

megadott legnagyobb megengedhető szinteknek megfelelő élelmiszereket olyan 

élelmiszerekkel keverni, amelyek szermaradékértékei meghaladják a mellékletben szereplő 

legnagyobb megengedhető szinteket” [20]. Rendkívül fontos tehát, hogy rendelkezésünkre 

álljanak olyan hatékony és szelektív analitikai mérőmódszerek, amelyek alkalmazásával 

megfelelő információkat nyerjünk az EU által bevezetett, a 124/2009/EK dokumentum által 

szabályozott tizenegy COC vegyület minőségi és mennyiségi jelenlétének kimutatására [20]. 

A kifejlesztett analitikai eljárások által megszerzett információk alapján pedig lehetőség 

nyílik a további szükséges lépések megtételére, miszerint: „ha valamely jelentős 

szermaradéknak a mellékletben megadott legnagyobb megengedhető szint alatti jelenléte 

megállapításra kerül, indokolt, hogy az illetékes hatóság vizsgálatokat végezzen annak 

megerősítése céljából, hogy a szermaradék az elkerülhetetlen átvitel következményeként, nem 

pedig a kokcidiosztatikum [...] törvénytelen beadása miatt van jelen a takarmányban” [20]. 
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5.4. Értékelés 

Az EU 96/23/EK irányelve előírja, hogy a tagállamoknak többek között biztosítaniuk 

kell, hogy „az elsődleges állati eredetű termékek kezdeti feldolgozására szolgáló 

létesítmények tulajdonosai vagy felelős vezetői minden szükséges intézkedést megtesznek – 

elsősorban saját vizsgálatokat végezve – annak érdekében, hogy [...] meggyőződjenek arról, 

hogy a létesítménybe behozott haszonállatok vagy termékek [...] nem tartalmaznak a 

határértéket meghaladó maradékanyagszinteket” [141]. Az emberek egészségének folyamatos 

védelme érdekében szükség van tehát olyan korszerű módszerekre, amelyek lehetőséget 

adnak állati eredetű élelmiszerekben COC maradékanyagok hatékony mérésére.  

Az értekezésemben bemutatott validált analitikai mérőmódszerek segítségével a 

124/2009/EK rendeletben szabályozott kokcidiosztatikus hatással rendelkező vegyületek 

szelektíven – a LAS kivételével – meghatározhatók különböző zsírtartalommal (1,5%, 2,8%, 

3,5%) rendelkező tej mintákban, valamint különböző minőségű tejtermékekben (joghurt, 

kefir, tejföl) [20]. A módszerek hatékony eszközök lehetnek akár a hatósági ellenőrzések 

során, illetve bármely független vizsgáló laboratórium számára, aminek célja a szabályozott 

COC hatóanyagok monitorozása a fent említett állati eredetű termékekben. Mindezeken felül 

bármely, COC-kkal foglalkozó későbbi kutatás is hasznos információkhoz juthat az értekezés 

tárgyát képező kifejlesztett, validált és tesztelt analitikai mérőmódszerek adaptálásával.  

Az eljárások használatával egy nap alatt akár 25 minta elkészítése és analízise 

végezhető el egy analitikus által. Jelen mérőmódszerek előnyei közé tartozik többek között, 

hogy a kérdéses vegyületek az MS-es polaritás váltás segítségével egy időben, egy analitikai 

elválasztás során, a CP (DEC, DIC, DNC, HAL, ROB) és IP COC egyaránt (MAD, MON, 

NAR, SAL, SEM) szimultán meghatározhatók. Ezen tulajdonságnak köszönhetően 

elkerülhető ugyanazon minták kétszer történő injektálása és az ebből következő analízis 

idejének jelentős mértékű megnövekedése. Másrészről érdemes kiemelni, hogy a módszerek 

kísérletileg kimért LOQ és LOD koncentráció értékei több vegyület esetén is legalább egy 

nagyságrenddel a 124/2009/EK dokumentum által előírt koncentrációszintek alatt találhatók, 

ami lehetőséget nyújt az érintett vegyületek akár 10 ng/kg koncentrációban történő 

meghatározására. Ezen koncentrációszintek összehasonlíthatók, esetenként számottevően 

alacsonyabbak az irodalomban megtalálható módszerekhez viszonyítva [69,92,113,122], 

továbbá a módszer megközelítőleg hat nagyságrenddel érzékenyebb a takarmányokra 

vonatkozó MSZ EN ISO 14183 módszerrel összehasonlítva [124]. 
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6. Összefoglalás 

 

A doktori munkám során olyan mintaelőkészítési és analitikai módszerek fejlesztését, 

validálását és gyakorlati alkalmazását valósítottam meg, amelyek segítségével lehetőség 

nyílik kokcidiosztatikus hatással rendelkező hatóanyagok (CP: DEC, DIC, HAL, NIC 

(DNC-n keresztül), ROB, és IP: MAD, MON, NAR, SAL, SEM) egy időben történő minőségi 

és mennyiségi meghatározására alacsony koncentrációszinteken (µg/kg) különböző 

zsírtartalmú tejben (1,5%, 2,8%, 3,5%), illetve különböző minőségű tejtermékben (kefir 

(3,5%), joghurt (1,4%), tejföl (12%)) az EU 124/2009/EK rendelete szerint [20]. Az elvégzett 

kísérletek eredményeként az alábbi főbb tények, következtetések állapíthatók meg: 

 

 Kifejlesztettem egy polaritás váltást alkalmazó fordított fázisú LC-QQQ-MS műszeres 

analitikai módszert, valamint optimáltam a módszer fontos paramétereit, aminek 

köszönhetően az említett vegyületek egy oldatból, egy injektálással, szimultán MRM mérési 

üzemmódban érzékenyen és szelektíven detektálhatók. 

 Teszteltem többféle mintaelőkészítési módszert, aminek során megállapítottam, hogy 

egy fehérjekicsapáson alapuló metodika, valamint az MSPD alapú módszerek nem 

elégségesek a fenti COC-k vizsgálatához. Ezzel szemben az SPE technikával kombinált 

fehérjekicsapást is magában foglaló eljárással már az LC-MS mérésre megfelelő minőségű 

analitikai minták nyerhetők. 

 Elvégeztem az értekezésben bemutatott analitikai eljárások validálását, aminek során 

alapvető és értékes információkat szereztem a módszerekre vonatkozó analitikai 

teljesítményjellemző paraméterekről: szelektivitásról, linearitásról, érzékenységről, 

torzítatlanságról, precizitásról, LOD és LOQ értékekről. 

 Megterveztem, majd kiviteleztem egy laboratóriumi körülmények között elvégezhető 

fermentációs kísérletet, aminek eredményeként megállapítottam, hogy a kokcidiosztatikus 

hatással bíró vegyületek stabilitása elegendően nagy ahhoz, hogy észrevehető változásokat 

elkerülve az említett vegyület(ek)et tartalmazó alapanyagokból elkészített tejtermékek 

szennyezettsége is felmerüljön.   
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7. Summary 

 

Within the framework of my doctoral research programme analytical methods with the 

capability of simultaneous determination of trace level (µg/kg) COCs in milks 

(fat content: 1.5%, 2.8%, 3.5%) and milk products (yoghurt (1.4%), kefir (3.5%), sour cream 

(12%)) were successfully developed, validated and applied. The developed methods are in 

line with EU 124/2009/EC [20] for CP (DEC, DIC, HAL, NIC (via DNC), ROB) and IP 

(MAD, MON, NAR, SAL, SEM) COCs. The findings of my research and 

analytical experiments presented in the thesis led to the following main facts and conclusions 

below: 

 

 A reversed phase, polarity switching LC-QQQ-MS instrumental method enabling 

all-in-one analysis by a single chromatographic injection was developed and widely optimised 

in order to allow for the selective and sensitive MRM detection of numerous, structurally 

diverse COCs at trace levels. 

 Through testing different sample preparation procedures it became clear that neither the 

fast, single-step protein precipitation approach by itself nor the MSPD based methodology 

was sufficient to be employed as suitable sources of samples for COC(s) analysis. However, 

the combination of protein precipitation and SPE proved to generate high quality samples for 

robust and reliable LC-MS analysis. 

 Validation experiments of the presented SPE-LC-MS methods were carried out in order 

to obtain essential and comprehensive information on analytical performance parameters such 

as: selectivity, linearity, sensitivity, accuracy, reproducibility, LOD and LOQ values. 

 An analytically designed in-house fermentation experiment, which enabled the 

controlled generation of previously COC spiked kefir, yoghurt and sour cream, revealed the 

fact that analyte(s) having anticoccidial effects represent sufficient chemical stability to avoid 

significant degradation as well as remain unchanged during fermentation, therefore a possible 

COC contamination may pose a risk to consumers through affected milk products. 

  



- 118 - 

 

8. Hivatkozásjegyzék 

 

[1] 1876. évi XIV. törvénycikk. (1876) 

[2] Barna, J.: Az alternatív baromfitartás állategészségügyi kérdései 

(http://hu.pdfsb.com/readonline/596c4e456541462b573352384333396d56413d3d-

5049263). (2011) 

[3] Chartier, C. & Paraud, C.: Coccidiosis due to Eimeria in sheep and goats, a 

review. Small Ruminant Research, 103 (2012) 84-92. 

[4] Clarke, L. & Fodey, T. L. & Crooks, S. R. & Moloney, M. & O'Mahony, J. & 

Delahaut, P. & O'Kennedy, R. & Danaher, M.: A review of coccidiostats and the analysis of 

their residues in meat and other food. Meat Science, 97 (2014) 358-374. 

[5] Az Európai Parlament és a Tanács 2001/82/EK irányelve. Az Európai Unió 

Hivatalos Lapja, L311 (2001) 3-68. 

[6] Az Európai Közösségek Bizottsága. A bizottság jelentése a tanácsnak és az európai 

parlamentnek a kokcidiosztatikumok és hisztomonosztatikumok takarmány-adalékanyagként 

történő felhasználásáról (Brüsszel, COM(2008)233. 2008). (2008) 

[7] Saratsis, A. & Joachim, A. & Alexandros, S. & Sotiraki, S.: Lamb coccidiosis 

dynamics in different dairy production systems. Veterinary Parasitology, 181 (2011) 131-138. 

[8] Andrews, A.: Some aspects of coccidiosis in sheep and goats. Small Ruminant 

Research, 110 (2013) 93-95. 

[9] Az Európai Parlament és a Tanács 1831/2003/EK rendelete. Az Európai Unió 

Hivatalos Lapja, L268 (2003) 29-43. 

[10] Perry, G. C.: Avian gut function in health and disease. The Centre for Agriculture 

and Bioscience International, Wallingford. 28 (2006) 

[11] Elliott, C. & Kennedy, G. D. & McCaughey, J. W.: Critical Review. Methods for 

the detection of polyether ionophore residues in poultry. Analyst, 123 (1998) 45R-56R. 

[12] Stephan, B. & Rommel, M. & Daugschies, A. & Haberkorn, A.: Studies of 

resistance to anticoccidials in Eimeria field isolates and pure Eimeria strains. Veterinary 

Parasitology, 69 (1997) 19-29. 

[13] Wang, Z. & Shen, J. & Suo, X. & Zhao, S. & Cao, X.: Experimentally induced 

monensin-resistant Eimeria tenella and membrane fluidity of sporozoites. Veterinary 

parasitology, 138 (2006) 186-193. 

[14] Zhang, J. J. & Wang, L. X. & Ruan, W. K. & An, J.: Investigation into the 

prevalence of coccidiosis and maduramycin drug resistance in chickens in China. Veterinary 

Parasitology, 191 (2013) 29-34. 

[15] World Poultry. Alpharma introduces coccidiosis rotation programme 

(http://www.worldpoultry.net/Home/General/2010/2/Alpharma-introduces-coccidiosis-

rotation-programme-WP007127W/). (2012) 

[16] A Tanács 70/524/EGK irányelve. Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L270 (1970) 

190-206. 

[17] Az Európai Közösségek bizottsága. Takarmányadalékok közösségi nyilvántartása 

az 1831/2003/EK rendelet értelmében 

(http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/reg1831_2003_expl_not_hu.pdf)

. (2015) 

[18] A Tanács 2377/90/EGK rendelete. Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L224 

(1990) 1-137. 

[19] A Bizottság 2009/8/EK irányelve. Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L40 (2009) 

19-25. 



- 119 - 

 

[20] A Bizottság 124/2009/EK rendelete. Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L40 

(2009) 7-11. 

[21] A Bizottság 610/2012/EU rendelete. Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L178 

(2012) 1-3. 

[22] Olejnik, M. & Szprengier-Juszkiewicz, T. & Jedziniak, P.: Multi-residue 

confirmatory method for the determination of twelve coccidiostats in chicken liver using 

liquid chromatography tandem mass spectrometry. Journal of Chromatography A, 1216 

(2009) 8141-8148. 

[23] Dubreil-Chéneau, E. & Bessiral, M. & Roudaut, B. & Verdon, E. & Sanders, 

P.: Validation of a multi-residue liquid chromatography-tandem mass spectrometry 

confirmatory method for 10 anticoccidials in eggs according to Commission Decision 

2002/657/EC. Journal of Chromatography A, 1216 (2009) 8149-8157. 

[24] Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in 

Animal Feed on the request of the Commission on the reevaluation of coccidiostat Elancoban 

in accordance with article 9G of Council Directive 70/524/EEC. The EFSA Journal, 42 

(2004) 1-61. 

[25] Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in 

Animal Feed on the request from the Commission on the re-evaluation of efficacy and safety 

of the coccidisotat Monteban® G100 in accordance with article 9G of Council Directive 

70/524/EEC. 90 (2004) 1-44. 

[26] Beier, R. C. & Stanker, L. H.: 4,4'-Dinitrocarbanilide-hapten development 

utilizing molecular models. Analytica Chimica Acta, 376 (1998) 139-143.  

[27] Porter, C. C. & Gilfillan, J. L.: The absorption and excretion of orally 

administered nicarbazin by chickens. Poultry Science, 34 (1955) 995-1001.  

[28] ChemSpider (http://www.chemspider.com/). (2013) 

[29] Cristoph Gohlke (http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/molmass/). (2015)  

[30] Chemindustry (http://www.chemindustry.com/). (2015) 

[31] Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in 

Animal Feed on a request from the Commission on the coccidiostat DECCOX in accordance 

with article 9G of Council Directive 70/524/EEC. The EFSA Journal, 17 (2003) 1-40. 

[32] Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in 

Animal Feed on a request from the Commission related to the safety and efficacy of ‘Clinacox 

0.5 %’ based on diclazuril for rabbits for fattening and breeding
1
. The EFSA Journal, 506 

(2007) 1-32.  

[33] Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in 

Animal Feed on the request from the Commission on the efficacy and safety of the 

coccidiostat Koffogran. The EFSA Journal, 16 (2003) 1-40. 

[34] Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in 

Animal Feed on a request from the Commission on the re-evaluation of coccidiostat Stenorol 

in accordance with article 9G of Council Directive 70/524/EEC. The EFSA Journal, 8 (2003) 

1-45. 

[35] Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in 

Animal Feed on the reevaluation of coccidiostat Avatec in accordance with article 9G of 

Council Directive 70/524/EEC. The EFSA Journal, 53 (2004) 1-44. 

[36] Sassman, S. A. & Lee, L. S.: Sorption and degradation in soils of veterinary 

ionophore antibiotics: monensin and lasalocid. Environmental Toxicology and Chemistry, 26 

(2007) 1614-1621. 

[37] Cross-contamination of non-target feedingstuffs by maduramicin authorised for 

use as a feed additive
1
. Scientific opinion of the Panel on Contaminants in the Food 

Chain. The EFSA Journal, 594 (2008) 1-30. 



- 120 - 

 

[38] Elanco. Maxiban Premix (http://www.elancocentral.com/Maxiban-Premix-

MSDS.pdf). (2014) 

[39] Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances in 

Animal Feed on a request from the Commission on the re-evaluation of coccidiostat Cycostat 

66G in accordance with article 9G of Council Directive 70/524/EEC. The EFSA Journal, 69 

(2004) 1-40. 

[40] Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in 

Animal Feed on a request from the Commission on the re-evaluation of coccidiostat Sacox® 

120 microGranulate in accordance with article 9G of Council Directive 70/524/EEC. The 

EFSA Journal, 76 (2004) 1-49. 

[41] Hussain, S. A. & Prasher, S. O. & Patel, R. M.: Removal of ionophoric antibiotics 

in free water surface constructed wetlands. Ecological Engineering, 41 (2012) 13-21. 

[42] Food and Agricultural Materials Inspection Center 

(http://www.famic.go.jp/ffis/oie/obj/a15_sd.pdf). (2014)  

[43] PubChem (http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/). (2013)  

[44] Woodward: Toxicological Effects of Veterinary Medicinal Products in Humans. 

Issues in Toxicology. The Royal Society of Chemistry, Cambridge. (2012) 

[45] Crosby, N. T.: Determination of veterinary residues in food. Woodhead 

Publishing Limited, Cambridge. (1991) 

[46] Novák, B.: Membrántranszport folyamatok 

(http://www.cellcycle.bme.hu/oktatas/sejtbiologia/szoveg/transport.pdf). (2013) 

[47] Voet, D. & Voet, J. G.: Biochemistry. John Wiley & Sons, Hoboken. 1 (2004) 

591. 

[48] Kart, A. & Bilgili, A.: Ionophore antibiotics: toxicity, mode of action and 

neurotoxic aspect of carboxylic ionophores. Journal of Animal and Veterinary Advances, 7 

(2008) 748-751. 

[49] Matabudul, D. K. & Conway, B. & Lumley, I. & Sumar, S.: The simultaneous 

determination of the ionophore antibiotics in animal tissues and eggs by tandem electrospray 

LC–MS–MS. Food Chemistry, 75 (2001) 345-354. 

[50] AG Scientific (http://info.agscientific.com/advancing-biochemical-

research/). (2013) 

[51] Dorne, J. & Fernández-Cruz, M. & Bertelsen, U. & Renshaw, D. & Peltonen, K. 

& Anadon, A. & Feil, A. & Sanders, P. & Wester, P. & Fink-Gremmels, J.: Risk assessment 

of coccidostatics during feed cross-contamination: animal and human health 

aspects. Toxicology and Applied Pharmacology, 270 (2013) 196-208. 

[52] Maes, L. & Coussement, W. & Vanparijs, O. & Marsboom, R.: In vivo action of 

the anticoccidial diclazuril (Clinacoxtextregistered) on the developmental stages of Eimeria 

tenella: a histological study. The Journal of Parasitology, (1988) 931-938. 

[53] Verheyen, A. & Maes, L. & Coussement, W. & Vanparijs, O. & Lauwers, F. & 

Vlaminckx, E. & Borgers, M. & Marsboom, R.: In vivo action of the anticoccidial diclazuril 

(Clinacoxtextregistered) on the developmental stages of Eimeria tenella: an ultrastructural 

evaluation. The Journal of parasitology (1988) 939-949. 

[54] Ryley, J. & Wilson, R.: Studies on the Mode of Action of the Coccidiostat 

Robenidine. Zeitschrift für Parasitenkunde, 37 (1971) 85-93. 

[55] Zhang, D.-F. & Sun, B.-B. & Yue, Y.-Y. & Yu, H.-J. & Zhang, H.-L. & Zhou, 

Q.-J. & Du, A.-F.: Anticoccidial effect of halofuginone hydrobromide against Eimeria tenella 

with associated histology.Parasitology Research, 111 (2012) 695-701. 

[56] Ryley, J. & Wilson, R.: Laboratory studies with some older 

anticoccidials. Parasitology, 73 (1976) 287-309. 



- 121 - 

 

[57] Wang, C. C.: Studies of the mitochondria from Eimeria tenella and inhibition of 

the electron transport by quinolone coccidiostats. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-

Bioenergetics, 396 (1975) 210-219. 

[58] Fry, M. & Williams, R. B.: Effects of decoquinate and clopidol on electron 

transport in mitochondria of Eimeria tenella (Apicomplexa: Coccidia). Biochemical 

Pharmacology, 33 (1984) 229-240. 

[59] Story, P. & Doube, A.: A case of human poisoning by salinomycin, an 

agricultural antibiotic. New Zealand Medical Journal, 117 (2004) 

[60] Sharma, N. & Bhalla, A. & Varma, S. & Jain, S. & Singh, S.: Toxicity of 

maduramicin. Emergency Medicine Journal, 22 (2005) 880-882. 

[61] Caldeira, C. & Neves, W. S. & Cury, P. M. & Serrano, P. & Baptista, M. A. & 

Burdmann, E. A.: Rhabdomyolysis, acute renal failure, and death after monensin 

ingestion. American Journal of Kidney Diseases, 38 (2001) 1108-1112. 

[62] European Medicines Agency. Committee for medicinal products for veterinary 

use (http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Maximum_Residue_Limits_-

_Report/2009/11/WC500015096.pdf). (2012) 

[63] Mortier, L. & Daeseleire, E. & Huyghebaert, G. & Grijspeerdt, K. & Peteghem, 

C. V.: Detection of residues of the coccidiostat diclazuril in poultry tissues by liquid 

chromatography-tandem mass spectrometry after withdrawal of medicated feed. Journal of 

Agricultural and Food Chemistry, 53 (2005) 905-911. 

[64] Mortier, L. & Daeseleire, E. & Van Peteghem, C.: Determination of the 

coccidiostat diclazuril in poultry feed and meat by liquid chromatography–tandem mass 

spectrometry. Analytica Chimica Acta, 529 (2005) 229-234. 

[65] Mulder, P. & Balzer-Rutgers, P. & Brinke, E. M. & Bolck, Y. & Berendsen, B. & 

Gercek, H. & Schat, B. & Van Rhijn, J.: Deposition and depletion of the coccidiostats 

toltrazuril and halofuginone in eggs. Analytica Chimica Acta, 529 (2005) 331-337. 

[66] Yakkundi, S. & Cannavan, A. & Young, P. & Elliott, C. & Kennedy, 

D.: Halofuginone contamination in feeds as a cause of residues in eggs. Analytica Chimica 

Acta, 473 (2002) 177-182. 

[67] Olejnik, M. & Szprengier-Juszkiewicz, T. & Jedziniak, P.: Semduramicin in 

eggs–The incompatibility of feed and food maximum levels. Food Chemistry, 149 (2014) 178-

182. 

[68] Dai, S. Y. & Herrman, T. J.: Evaluation of two liquid chromatography/tandem 

mass spectrometry platforms for quantification of monensin in animal feed and milk. Rapid 

Communications in Mass Spectrometry, 24 (2010) 1431-1438. 

[69] Thompson, T. & Noot, D. & Kendall, J.: Determination of ionophores in raw 

bovine milk using LC–MS/MS: Application to residue surveillance. Food Chemistry, 127 

(2011) 321-326. 

[70] Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx). (2013) 

[71] Herrero, P. & Borrull, F. & Marcé, R. & Pocurull, E.: Determination of polyether 

ionophores in urban sewage sludge by pressurised liquid extraction and liquid 

chromatography–tandem mass spectrometry: Study of different clean-up strategies. Journal of 

Chromatography A, 1285 (2013) 31-39. 

[72] Herrero, P. & Borrull, F. & Pocurull, E. & Marce, R.: Novel amide polar-

embedded reversed-phase column for the fast liquid chromatography–tandem mass 

spectrometry method to determine polyether ionophores in environmental waters. Journal of 

Chromatography A, 1263 (2012) 7-13. 

[73] Blanchflower, W. J. & Kennedy, D. G.: Determination of monensin, salinomycin 

and narasin in muscle, liver and eggs from domestic fowl using liquid chromatography-



- 122 - 

 

electrospray mass spectrometry. Journal of Chromatography B: Biomedical Sciences and 

Applications, 675 (1996) 225-233. 

[74] Boscher, A. & Guignard, C. & Pellet, T. & Hoffmann, L. & Bohn, 

T.: Development of a multi-class method for the quantification of veterinary drug residues in 

feedingstuffs by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Journal of 

Chromatography A, 1217 (2010) 6394-6404. 

[75] Zhou, L.-J. & Ying, G.-G. & Liu, S. & Zhao, J.-L. & Chen, F. & Zhang, R.-Q. & 

Peng, F.-Q. & Zhang, Q.-Q.: Simultaneous determination of human and veterinary antibiotics 

in various environmental matrices by rapid resolution liquid chromatography–electrospray 

ionization tandem mass spectrometry. Journal of Chromatography A, 1244 (2012) 123-138. 

[76] Cannavan, A. & Ball, G. & Kennedy, D. G.: Determination of nicarbazin in feeds 

using liquid chromatography–electrospray mass spectrometry. Analyst, 124 (1999) 1431-

1434. 

[77] Cha, J. & Yang, S. & Carlson, K.: Rapid analysis of trace levels of antibiotic 

polyether ionophores in surface water by solid-phase extraction and liquid chromatography 

with ion trap tandem mass spectrometric detection. Journal of Chromatography A, 1065 

(2005) 187-198. 

[78] Chang, K. C. & Su, J. J. & Cheng, C.: Development of online sampling and 

matrix reduction technique coupled liquid chromatography/ion trap mass spectrometry for 

determination maduramicin in chicken meat. Food Chemistry, 141 (2013) 1522-1529. 

[79] Chéneau, E. & Henri, J. & Pirotais, Y. & Abjean, J.-P. & Roudaut, B. & Sanders, 

P. & Laurentie, M.: Liquid chromatography–electrospray tandem mass spectrometric method 

for quantification of monensin in plasma and edible tissues of chicken used in 

pharmacokinetic studies: Applying a total error approach. Journal of Chromatography B, 850 

(2007) 15-23. 

[80] Dubois, M. & Pierret, G. & Delahaut, P.: Efficient and sensitive detection of 

residues of nine coccidiostats in egg and muscle by liquid chromatography–electrospray 

tandem mass spectrometry. Journal of Chromatography B, 813 (2004) 181-189. 

[81] Dusi, G. & Gamba, V.: Liquid chromatography with ultraviolet detection of 

lasalocid, monensin, salinomycin and narasin in poultry feeds using pre-column 

derivatization. Journal of Chromatography A, 835 (1999) 243-246. 

[82] Dusi, G. & Faggionato, E. & Gamba, V. & Baiguera, A.: Determination of 

nicarbazin and clopidol in poultry feeds by liquid chromatography. Journal of 

Chromatography A, 882 (2000) 79-84. 

[83] Feás, X. & Vázquez, B. I. & Iglesias, A. & Cantalapiedra, J. & Fente, C. A. & 

Cepeda, A.: Sensitive determination of decoquinate in milk by high-performance liquid 

chromatographic coupled to laser-induced fluorescence detection. Food Analytical Methods, 

3 (2010) 138-143. 

[84] Ferdous, A. J. & Bennefield, S. D. & Singh, M.: A modified HPLC method for 

monensin analysis in liposomes and nanocapsules and its comparison with 

spectrophotometric and radioactive methods. Journal of Pharmaceutical and Biomedical 

Analysis, 15 (1997) 1775-1780. 

[85] Galarini, R. & Fioroni, L. & Moretti, S. & Pettinacci, L. & Dusi, G.: Development 

and validation of a multi-residue liquid chromatography–tandem mass spectrometry 

confirmatory method for eleven coccidiostats in eggs. Analytica Chimica Acta, 700 (2011) 

167-176. 

[86] Gaudin, V. & Laurentie, M.: Application of total error approach to assess the 

performance of a biological method (ELISA) to detect nicarbazin residues in eggs. Journal of 

Chromatography B, 877 (2009) 2358-2362. 



- 123 - 

 

[87] Hao, C. & Lissemore, L. & Nguyen, B. & Kleywegt, S. & Yang, P. & Solomon, 

K.: Determination of pharmaceuticals in environmental waters by liquid 

chromatography/electrospray ionization/tandem mass spectrometry. Analytical and 

Bioanalytical Chemistry, 384 (2006) 505-513. 

[88] Van der Heeft, E. & Bolck, Y. & Beumer, B. & Nijrolder, A. & Stolker, A. & 

Nielen, M.: Full-scan accurate mass selectivity of ultra-performance liquid chromatography 

combined with time-of-flight and orbitrap mass spectrometry in hormone and veterinary drug 

residue analysis. Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 20 (2009) 451-463. 

[89] Huczyński, A. & Łowicki, D. & Brzezinski, B. & Bartl, F.: Spectroscopic, mass 

spectrometry and semiempirical investigation of a new 2-methoxyethyl ester of monensin A 

and its complexes with Li+, Na+ and K+ cations. Journal of Molecular Structure, 874 (2008) 

89-100. 

[90] De la Huebra, M. J. G. & Vincent, U. & Von Holst, C.: Determination of 

semduramicin in poultry feed at authorized level by liquid chromatography single quadrupole 

mass spectrometry. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 53 (2010) 860-868. 

[91] Jestoi, M. & Rokka, M. & Peltonen, K.: An integrated sample preparation to 

determine coccidiostats and emerging Fusarium-mycotoxins in various poultry tissues with 

LC-MS/MS. Molecular Nutrition & Food Research, 51 (2007) 625-637.  

[92] Kim, E. & Bahn, K. & Kang, E. & Kim, M.: Quantitative analysis of lincomycin 

and narasin in poultry, milk and eggs by liquid chromatography–tandem mass 

spectrometry. Food Chemistry, 132 (2012) 1063-1070. 

[93] Kim, S.-C. & Carlson, K.: Occurrence of ionophore antibiotics in water and 

sediments of a mixed-landscape watershed. Water Research, 40 (2006) 2549-2560. 

[94] Lopes, N. P. & Almeida-Paz, F. A. & Gates, P. J.: Influence of the alkali metal 

cation on the fragmentation of monensin in ESI-MS/MS. Revista Brasileira de Ciências 

Farmacêuticas, 42 (2006) 363-367. 

[95] Lopes, N. P. & Stark, C. B. & Hong, H. & Gates, P. J. & Staunton, 

J.: Fragmentation studies on monensin A and B by accurate-mass electrospray tandem mass 

spectrometry. Rapid Communications in Mass Spectrometry, 16 (2002) 414-420. 

[96] Łowicki, D. & Huczyński, A. & Stefańska, J. & Brzezinski, B.: Spectroscopic, 

semi-empirical and antimicrobial studies of a new amide of monensin A with 4-aminobenzo-

15-crown-5 and its complexes with Na+ cation at 1: 1 and 1: 2 ratios. Tetrahedron, 67 (2011) 

1468-1478. 

[97] Matabudul, D. K. & Conway, B. & Lumley, I. D.: A rapid method for the 

determination of lasalocid in animal tissues and eggs by high performance liquid 

chromatography with fluorescence detection and confirmation by LC-MS-MS. Analyst, 125 

(2000) 2196-2200. 

[98] Matabudul, D. K. & Crosby, N. T. & Lumley, I. & Sumara, S.: The optimisation 

of a rapid method for the determination of lasalocid in poultry feed using supercritical fluid 

extraction and high performance liquid chromatography. Food Chemistry, 75 (2001) 465-

471. 

[99] Forbes, M. W. & Volmer, D. A. & Francis, G. J. & Böhme, D. K.: A comparison 

of data analysis methods for determining gas phase stabilities by CID: Alkali metal 

complexes of polyether ionophore antibiotics. Journal of the American Society for Mass 

Spectrometry, 16 (2005) 779-791. 

[100] McCarney, B. & Traynor, I. M. & Fodey, T. L. & Crooks, S. R. & Elliott, C. 

T.: Surface plasmon resonance biosensor screening of poultry liver and eggs for nicarbazin 

residues. Analytica Chimica Acta, 483 (2003) 165-169. 



- 124 - 

 

[101] McEvoy, J.: Contamination of animal feedingstuffs as a cause of residues in 

food: a review of regulatory aspects, incidence and control. Analytica Chimica Acta, 473 

(2002) 3-26. 

[102] Miao, X.-S. & March, R. E. & Metcalfe, C. D.: Fragmentation study of 

salinomycin and monensin A antibiotics using electrospray quadrupole time-of-flight mass 

spectrometry. Rapid Communications in Mass Spectrometry, 17 (2003) 149-154. 

[103] Mortier, L. & Daeseleire, E. & Delahaut, P.: Simultaneous detection of five 

coccidiostats in eggs by liquid chromatography–tandem mass spectrometry. Analytica 

Chimica Acta, 483 (2003) 27-37. 

[104] Mortier, L. & Daeseleire, E. & Van Peteghem, C.: Liquid chromatographic 

tandem mass spectrometric determination of five coccidiostats in poultry eggs and 

feed. Journal of Chromatography B, 820 (2005) 261-270. 

[105] Olejnik, M. & Szprengier-Juszkiewicz, T. & Jedziniak, P.: Confirmatory method 

for determination of coccidiostats in eggs. Bull Vet Inst Pulawy, 54 (2010) 327-333. 

[106] Peters, R. & Bolck, Y. & Rutgers, P. & Stolker, A. & Nielen, M.: Multi-residue 

screening of veterinary drugs in egg, fish and meat using high-resolution liquid 

chromatography accurate mass time-of-flight mass spectrometry. Journal of Chromatography 

A, 1216 (2009) 8206-8216. 

[107] Rokka, M. & Jestoi, M. & Peltonen, K.: Trace level determination of polyether 

ionophores in feed. BioMed Research International, Article ID 151363, 

(http://dx.doi.org/10.1155/2013/151363). (2013) 

[108] Schlüsener, M. P. & Spiteller, M. & Bester, K.: Determination of antibiotics 

from soil by pressurized liquid extraction and liquid chromatography–tandem mass 

spectrometry. Journal of Chromatography A, 1003 (2003) 21-28. 

[109] Schlüsener, M. P. & Bester, K. & Spiteller, M.: Determination of antibiotics 

such as macrolides, ionophores and tiamulin in liquid manure by HPLC–MS/MS. Analytical 

and Bioanalytical Chemistry, 375 (2003) 942-947. 

[110] Shao, B. & Wu, X. & Zhang, J. & Duan, H. & Chu, X. & Wu, Y.: Development 

of a rapid LC–MS–MS method for multi-class determination of 14 coccidiostat residues in 

eggs and chicken. Chromatographia, 69 (2009) 1083-1088. 

[111] Smyth, W.: Electrospray ionisation mass spectrometric behaviour of selected 

drugs and their metabolites. Analytica Chimica Acta, 492 (2003) 1-16. 

[112] Sparidans, R. W. & Lagas, J. S. & Schinkel, A. H. & Schellens, J. H. & Beijnen, 

J. H.: Liquid chromatography–tandem mass spectrometric assays for salinomycin in mouse 

plasma, liver, brain and small intestinal contents and in OptiMEM cell culture 

medium. Journal of Chromatography B, 855 (2007) 200-210. 

[113] Stolker, A. & Rutgers, P. & Oosterink, E. & Lasaroms, J. & Peters, R. & Van 

Rhijn, J. & Nielen, M.: Comprehensive screening and quantification of veterinary drugs in 

milk using UPLC–ToF-MS.Analytical and Bioanalytical Chemistry, 391 (2008) 2309-2322. 

[114] Stout, S. J. & Wilson, L. A. & Kleiner, A. I. & Dacunha, A. R. & Francl, T. 

J.: Mass spectrometric approaches to the confirmation of maduramicin alpha in chicken 

fat. Biomedical & Environmental Mass Spectrometry, 18 (1989) 57-63. 

[115] Stubbings, G. & Bigwood, T.: The development and validation of a multiclass 

liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC–MS/MS) procedure for the 

determination of veterinary drug residues in animal tissue using a QuEChERS (QUick, Easy, 

CHeap, Effective, Rugged and Safe) approach. Analytica Chimica Acta, 637 (2009) 68-78. 

[116] Su, S. & Chang, P. & Chou, S.: An analytical method for lasalocid residues in 

livestock products. Journal of Food and Drug Analysis, 6 (1998) 495-504. 



- 125 - 

 

[117] Martinez-Villalba, A. & Moyano, E. & Galceran, M. T.: Fast liquid 

chromatography/multiple-stage mass spectrometry of coccidiostats. Rapid Communications 

in Mass Spectrometry, 23 (2009) 1255-1263. 

[118] Vincent, U. & Chedin, M. & Yasar, S. & von Holst, C.: Determination of 

ionophore coccidiostats in feedingstuffs by liquid chromatography–tandem mass 

spectrometry: Part I. Application to targeted feed. Journal of Pharmaceutical and Biomedical 

Analysis, 47 (2008) 750-757. 

[119] Vincent, U. & Ezerskis, Z. & Chedin, M. & von Holst, C.: Determination of 

ionophore coccidiostats in feeding stuffs by liquid chromatography–tandem mass 

spectrometry. Part II. Application to cross-contamination levels and non-targeted 

feed. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 54 (2011) 526-534. 

[120] Yakkundi, S. & Cannavan, A. & Elliott, C. & Lövgren, T. & Kennedy, 

D.: Development and validation of a method for the confirmation of halofuginone in chicken 

liver and eggs using electrospray tandem mass spectrometry. Journal of Chromatography B, 

788 (2003) 29-36. 

[121] Broekaert, N. & van Peteghem, C. & Daeseleire, E. & Sticker, D. & van Poucke, 

C.: Development and validation of an UPLC-MS/MS method for the determination of 

ionophoric and synthetic coccidiostats in vegetables. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 

401 (2011) 3335-3344. 

[122] Nakajima, T. & Nagano, C. & Kanda, M. & Hayashi, H. & Hashimoto, T. & 

Kanai, S. & Matsushima, Y. & Tateishi, Y. & Sasamoto, T. & Takano, I.: Single-laboratory 

validation study of rapid analysis method for multi-class veterinary drugs in milk, fish and 

shellfish by LC-MS/MS. Journal of the Food Hygienic Society of Japan, 54 (2013) 335-344. 

[123] Magyar Szabvány. Takarmányok. A nikarbazin meghatározása. Nagy 

hatékonyságú folyadékkromatográfiás módszer (MSZ EN 15782). (2009) 

[124] Magyar Szabvány. Takarmányok. A monenzin-, a narazin- és a szalinomicin-

tartalom meghatározása. Oszlop utáni származékképzést alkalmazó folyadékkromatográfiás 

módszer (MSZ EN ISO 14183). (2009) 

[125] A Bizottság 152/2009/EK rendelete. Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L54 

(2009) 1-130. 

[126] Cronly, M. & Behan, P. & Foley, B. & Malone, E. & Shearan, P. & Regan, 

L.: Determination of eleven coccidiostats in animal feed by liquid chromatography–tandem 

mass spectrometry at cross contamination levels. Analytica Chimica Acta, 700 (2011) 26-33. 

[127] Huet, A.-C. & Bienenmann-Ploum, M. & Vincent, U. & Delahaut, P.: Screening 

methods and recent developments in the detection of anticoccidials. Analytical and 

Bioanalytical Chemistry, 405 (2013) 7733-7751. 

[128] Vincent, U. & Serano, F. & de la Huebra, M. J. G. & von Holst, 

C.: Determination of semduramicin in poultry feed additive, premixture and compound feed 

by liquid chromatography and UV spectrophotometric detection after post-column 

derivatisation. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 61 (2012) 150-155. 

[129] Kaklamanos, G. & Vincent, U. & von Holst, C.: Multi-residue method for the 

detection of veterinary drugs in distillers grains by liquid chromatography–Orbitrap high 

resolution mass spectrometry. Journal of Chromatography A, 1322 (2013) 38-48. 

[130] Blanchflower, W. J. & Hughes, P. J. & Kennedy, D. G.: Determination of 

nicarbazin in eggs by liquid chromatography-atmospheric pressure chemical ionization mass 

spectrometry. Journal of AOAC International, 80 (1997) 1177-1182. 

[131] Capriotti, A. L. & Cavaliere, C. & Piovesana, S. & Samperi, R. & Laganà, 

A.: Multiclass screening method based on solvent extraction and liquid chromatography–

tandem mass spectrometry for the determination of antimicrobials and mycotoxins in 

egg. Journal of Chromatography A, 1268 (2012) 84-90. 



- 126 - 

 

[132] Moloney, M. & Clarke, L. & O’Mahony, J. & Gadaj, A. & O’Kennedy, R. & 

Danaher, M.: Determination of 20 coccidiostats in egg and avian muscle tissue using ultra 

high performance liquid chromatography–tandem mass spectrometry. Journal of 

Chromatography A, 1253 (2012) 94-104. 

[133] International Livestock Research Institute. Milk chemistry. 

(http://www.ilri.org/InfoServ/Webpub/fulldocs/ilca_manual4/Milkchemistry). (2015) 

[134] Aerts, M. & Hogenboom, A. & Brinkman, U. T.: Analytical strategies for the 

screening of veterinary drugs and their residues in edible products. Journal of 

Chromatography B: Biomedical Sciences and Applications, 667 (1995) 1-40. 

[135] Le Boulaire, S. & Bauduret, J.-C. & Andre, F.: Veterinary drug residues survey 

in meat: An HPLC method with a matrix solid phase dispersion extraction. Journal of 

Agricultural and Food Chemistry, 45 (1997) 2134-2142. 

[136] Sharp, T. R. & Wood, J. A. & Grizzuti, A.: Semduramicin and two desmethyl 

analogs: 13 C NMR and FAB mass spectral correlations. Tetrahedron letters, 34 (1993) 6197-

6200. 

[137] A Bizottság 2002/657/EK határozata. Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L221 

(2002) 493-521. 

[138] Záray, Gy.: Az elemanalitika korszerű módszerei. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

(2006) 

[139] Kremmer, T. & Torkos, K.: Elválasztástechnikai módszerek elmélete és 

gyakorlata. Akadémiai Kiadó, Budapest. (2010) 

[140] Barker, S. A.: Matrix solid phase dispersion (MSPD). Journal of Biochemical 

and Biophysical Methods, 70 (2007) 151-162. 

[141] A Tanács 96/23/EK irányelve. Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L23 (1996) 1-

29. 



a)hozzájarulok a doktori fokozat követően a doktori értekezésem és a
tézisek nvil kerülienek azELTE itális Intézményi mazom

mányi Kar Tudomán ának
az értekezést és a tse az ELTE

Tudástárba, és ennek során kitoltse a feltoltéshez

b) káém, hogy a mellékelt kérelemben részletezett szabadalmi, illetőleg oltalmi bejelentés

teS

közzétételéig a doktori értekezést ne bocsássák nyilvanosságra azBgyetemi Könyvtárban és
az ELTE Digitális Intézményi Tudástrirban;al
c) kérem, hogy a nemzetbiztonsági okból minősített adatot tartalmaző doktori értekezést a
minősítés (dátum) -ig tartó időtartama alatt ne bocsássák nyilvánosságra az Egy etemi
Könyvtárb an és azELTE Digitális Intézményi Tudástarban;a2
d) kérem, hogy a mű kiadásara vonatkozó mellékelt kiadó szerződésre tekintettel a doktori
értekezést a könyv megjelenéséig ne bocsássák nyilvránosságraazEgyetemi Könfiarban, és
azELTE Digitális Intézményi Tudástárban csak a könyv bibliográíiai adataittegyék közzé.
Ha a könyv afokozatszerzést követőn egy évig nem jelenik meg,hozzájarulok, hogy a doktori
értekezésem és a tézisek nyilvánosságra kerüljenek az Egyetemi Könfiárban és az ELTE
Digitális Intézményi Tudástárban.a3
2. A doktori értekezés szerzőjeként kijelentem, hogy
a) azELTE Digitális Intézményi Tudástárba feltöltendő doktori értekezés és a tózisek saját
eredeti, önálló szellemi munkám és legjobb tudomásom szerint nem sértem vele senki szerzői
jogait;
b) a doktori értekezés és a tézisek nyomtatott váItozatai és az elektronikus adathordozón
benyújtott tartalmak (szöveg és ábrák) mindenben megegyeznek.
3. A doktori értekezés szerzőjekénthozzájáxuIok a doktori értekezés és a tézisek szövegének
plágiumkereső adatbéaisba helyezéséhez és plágiumeIlenőrző vizsgálatok lefuttatásához.

y:k,.... q*.y.wI
a doktori értekezés szerzőjének aláírása

" Beiktatta az Egyetemi Doktori Szabályzatmódosításáíól szóló CXXXIXJ2014. (VI. 30.) Szen. sz.határozat,
Hatályos: 20l4. VII.1, napjától.
39 A kari hivatal ügyintézője tölti ki.
aOA megfelelő szöveg aláhtnandó.
al A doktori értekezés benyújtásával egyidejűleg be kell adni a tudományágidoktori tanácshoz a szabadalmi,
illetőleg oltalmi bejelentést tanúsító okiratot és a nyilvánosságra hozatal elhalasztása iránti kérelmet.
a2 A doktori értekezés benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a minősített adatra vonatkozó közokiratot.
o' A doktori értekezés benyújtásával egyidejűleg be kell nyujtani a mű kiadásáról szóló kiadói szerződést.


