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1. 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” voltak már akkor
1
. 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. 

  

                                                 
1
1876. évi XIV. törvénycikk. (1876) 
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2. Célkitűzések 

Köszönhetően az Európai Unió (European Union; EU) 1831/2003/EK rendeletének, 

az állattartó gazdaságban jelenleg számos kokcidiosztatikum (coccidiostat; COC) van 

használatban. 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 tizenegy, szerkezetileg 

nagymértékben különböző, kokcidiosztatikus hatással rendelkező vegyületre határoztak meg 

alacsony – µg/kg koncentráció tartományba eső – megengedhető legnagyobb szinteket 

(maximum level; 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 folyadékkromatográfiás (liquid chromatography; LC-s) -

tömegspektrometriás (mass spectrometry; MS-es) 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, mátrix szilárd 

fázisú diszperziót (matrix solid phase dispersion; MSPD-t), illetve szilárd fázisú extrakciót 

(solid phase extraction; 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 által 

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

teljesítményjellemző paramétereiknek meghatározása (szelektivitás, linearitás, érzékenység, 

torzítatlanság, precizitás, kimutatási határ (limit of detection; LOD) és meghatározási határ 

(limit of quantitation; 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.  
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1. táblázat: A tizenegy kokcidiosztatikus hatással rendelkező vegyület neve, monoizotópos tömege (Da), átlagos tömege (Da), összegképlete, CAS 

száma 

 

Vegyület neve
2
,* Monoizotópos tömeg (Da)

3
 Átlagos tömeg (Da)

3
  Összegképlet

4
 CAS szám

4
 

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 
*
dekoquinát (decoquinate; DEC), diklazuril (diclazuril; DIC), 4,4'-dinitro-karbanilid (4,4'-dinitrocarbanilide; DNC; más néven 

1,3-bis(4-nitrophenyl)urea), halofuginon (halofuginone; HAL), lazalocid (lasalocid; LAS), maduramicin (maduramicin; MAD), monenzin 

(monensin; MON), narazin (narasin; NAR), nikarbazin (nicarbazin; NIC), robenidin (robenidine; ROB), szalinomicin (salinomycin; SAL), 

szemduramicin (semduramicin; SEM) 

**
A DNC vegyület a NIC szerkezeti együttes részét képezi 

  

                                                 
2
 124/2009/EK 

3
 Cristoph Gohlke (http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/molmass/). (megtekintés: 2015) 

4
 Chemindustry (http://www.chemindustry.com/). (megtekintés: 2015) 
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3. Kísérleti rész 

3.1. Standard anyagok 

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 acetonitril (acetonitrile; 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. 

3.2. A kifejlesztett mintaelőkészítés tej és tejtermék mintákra  

Első lépésként 2 ml tej, illetve 2 g tejtermék mintát pipettáztam centrifugacsövekbe, 

majd a mintákhoz belső standard – valamint, amennyiben szükséges volt, a mérni kívánt 

standard – oldato(ka)t 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 – tejtermékek esetén 2,5 ml – 

térfogatú részleteit elválasztottam különálló mintatartó üvegcsékbe, és 6 ml mennyiségű vizet 

pipettáztam az üvegcsékbe. Az oldatok homogenizálását vortex keverővel, megközelítőleg 

10 másodpercig végeztem.  Az Oasis HLB (hidrofil-lipofil egyensúly; hydrophilic-lipophilic 

balance) (60 mg) SPE töltet 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 (3 ml víz) alkalmaztam. A tölteteket ezt követően 

15 percig szobahőmérsékleten száradni hagytam a vákuumkádon, folyamatos, a tölteteken 

áthaladó levegőáramlás mellett. A vegyületek szelektív leoldására 3 ml mennyiségű ACN-t 

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. 
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3.3. A kifejlesztett LC-MS paraméterek 

Az LC-MS felépítését, valamint az elválasztás, ionképzés és detektálás optimált 

paraméretereit a 2., 3., 4. és 5. táblázatok tartalmazzák. 

 

2. táblázat: Az alkalmazott LC-MS berendezés moduláris felépítésének részletei 

 

Gyártó Típusszám Megnevezés Azonosítószám 

Agilent 1200 automata injektor G1367B 

Agilent 1200 bináris pumpa G1312A 

Agilent 6460 ESI-QQQ-MS* G6460A 

Agilent 1200 gázmentesítő egység G1379B 

Agilent 1200 injektor termosztát G1330B 

Agilent 1200 oszloptér termosztát G1316A 
*
elektroporlasztásos ionizáció (electrospray ionisation; ESI), hármas kvadrupól; (triple 

quadrupole; QQQ) 

 

 

3. táblázat: Az elválasztás optimális körülményeinek kialakítására alkalmazott 

kromatográfiás paraméterek részletes bemutatása 

 

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

Mozgófázisok A: víz (0,1% hangyasav);  

B: ACN (0,1% hangyasav) 

Áramlási sebesség 0,5 ml/perc 

Oszloptér termosztát hőmérsékletek 30 °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 
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 4. táblázat: A vegyületek többszörös reakciókövetési módban (multi reaction monitoring; 

MRM-ben) 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*/204,0 180 20/45 

DIC negatív 406,8/404,8 335,9/333,9* 80/80 15/15 

DNC
 

negatív 301,0 137,0*/107,0 80 10/45 

HAL pozitív 415,9 138,0*/121,0 120 15/30 

LAS pozitív 613,2 577,2/377,2* 140 35/40 

MAD pozitív 939,5 895,5/877,5* 220 55/30 

MON pozitív 693,3 675,3*/461,1 160 40/60 

NAR pozitív 787,4 531,2/431,2* 200 50/60 

ROB pozitív 333,9 155,0*/138,0 100 20/25 

SAL pozitív 773,4 531,1/431,1* 240 55/50 

SEM pozitív 895,4 851,4/833,4* 160 35/35 

DEC-d5 (belső st.) pozitív 423,1 377,1*/205,0 160 25/45 

DIC-bisz (belső st.) negatív 420,8/418,8 349,8/347,9* 80/80 20/20 

DNC-d8 (belső st.) negatív 309,0 141,1*/111,1 80 10/45 

NIG** (belső st.) pozitív 747,4 703,3*/501,2 200 60/60 

ROB-d8 (belső st.) pozitív 342,0 159,0*/142,0 100 20/25 
*
A mennyiségi kiértékelésre használt ion átmenetek 

**
nigericin (nigericin; NIG) 

 

5. táblázat: Az ionforrás vizsgálata során tesztelt paraméterek optimális értékeinek 

összefoglaló táblázata 

 

Forrás hőmérséklete (°C) 350 

Köpenygáz hőmérséklete (°C) 350 

Porlasztógáz nyomásértéke (psi) 40 

Kapilláris feszültségérték (pozitív) (V) +3500 

Kapilláris feszültségérték (negatív) (V) -3500 

Fúvóka feszültségérték (pozitív) (V) +1000 

Fúvóka feszültségérték (negatív) (V) -1000 
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4. Eredmények, 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 (kémiai szintézis útján előállított 

(chemically produced; CP): DEC, DIC, HAL, NIC (DNC-n keresztül), ROB és ionofór 

(ionophore; 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 [22]. 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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5. Tézispontok 

Az értekezésben bemutatott kísérleti munkának köszönhetően és arra alapozva három 

átfogó tézispont fogalmazható meg: 

 

Módszerfejlesztés: 

 

A kifejlesztett SPE-LC-MS analitikai módszereknek köszönhetően lehetőség nyílik az 

EU által szabályozott kokcidiosztatikus hatással rendelkező vegyületek (CP: DEC, DIC, 

HAL, NIC (DNC-n keresztül), ROB és IP: MAD, MON, NAR, SAL, SEM) µg/kg-os 

koncentrációszinten történő minőségi és mennyiségi meghatározására tej (1,5%, 2,8%, 3,5%) 

és tejtermék (kefir (3,5%), joghurt (1,4%), tejföl (12%)) mintákban mindössze egy 

kromatográfiás injektálás használatával. 

 

Validálás: 

 

A kifejlesztett, mátrixhoz illesztett kalibrációt (matrix-matched calibration; MMC-t) 

és belső standardokat alkalmazó analitikai mérőmódszerek széleskörű validálásának 

elvégzésével fontos, a módszerekre jellemző tulajdonságok kísérleti úton történő 

meghatározása valósult meg: szelektivitás, linearitás, érzékenység, torzítatlanság, precizitás, 

LOD és LOQ értékek. Az előírásoknak megfelelő validálási eredmények mellett a módszer 

LOQ értékeivel a vonatkozó ML-ek alatti koncentrációkat sikerült elérni. 

 

Alkalmazás: 

 

A kifejlesztett és validált mérőmódszerek analitikai alkalmazása egy laboratóriumi 

körülmények között elvégezhető fermentációs kísérletben valósult meg. Az átfogó kísérletnek 

köszönhetően hasznos információkhoz sikerült hozzájutni a szabályozott vegyületek 

fermentáció alatti kémiai stabilitására vonatkozóan. Ezen információ birtokában felvetődik 

annak lehetősége, hogy a COC-(ka)t tartalmazó alapanyagokból elkészített tejtermékek is 

szennyeződ(het)nek. 
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