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1. Bevezetés 

 

Az elmúlt körülbelül három évtizedben a gyógyszermetabolizmus kutatásnak és annak 

vizsgálatát támogató tömegspektrometriás kutatásoknak több területen is kiemelkedő szerep 

jutott. Új gyógyszerek fejlesztése terén fontos kérdés, hogy a szintetizált molekula hatékony 

és biztonságosan alkalmazható-e. A gyógyszermetabolizmus kutatásnak azonban nem csak új 

gyógyszerjelölt molekulák esetében van jelentősége, hanem a terápiás gyógyszerszint 

monitorozásban is, mely a jövőben elvezethet a személyre szabott gyógyszeres kezelésig [1]. 

Szervezetünkbe nap mint nap jelentős mennyiségű és változatos kémiai szerkezetű 

anyagok kerülnek be, melyek kisebb vagy nagyobb mértékben toxikusak lehetnek. Ezen 

xenobiotikumok általában apoláros jellegű, lipidoldékony molekulák, amelyeket szervezetünk 

különböző biotranszformációért felelős enzimek segítségével polárisabbá, vízoldékonyabbá 

alakít át. Az így keletkező poláris, hidrofil molekulák az epével vagy a vizelettel történő 

kiürülése nagyságrendekkel felgyorsul [2]. 

A betegek kezelése során az orvos célja a gyógyszerek hatásos, de még nem káros 

koncentrációjának állandó szinten tartása, ezért a terápiás gyógyszerszint monitorozásnak 

olyan gyógyszerek alkalmazása esetén van jelentősége, melyek toxikus mellékhatásokkal, 

valamint szűk terápiás tartománnyal rendelkeznek, így emiatt gyakran alul- vagy 

túldozírozzák őket. Az állandó gyógyszerszint fenntartása nem egyszerű feladat, és nem 

érhető el csupán azzal, ha a páciens állandó dózisban szedi a gyógyszert. Ennek egyik oka az 

úgynevezett genetikai polimorfizmus, miszerint a gyógyszerekre adott válasz az eltérő 

genetikai háttér miatt egyénenként változik. Az egyes emberek szervezete eltérő módon veszi 

fel, metabolizálja és üríti ki a gyógyszereket. Nagyban közrejátszanak ebben a genetikai 

tulajdonságokon kívül a kor, az egészségi állapot, valamint más gyógyszerek okozta 

kölcsönhatások [3]. A terápiában használatos gyógyszerek vérszintjének mérése (Therapeutic 

Drug Monitoring, TDM) napjainkban rutinszerűen immunesszé módszerekkel történik. Ezek 

hátránya, hogy nem elég pontosak, gyakran ál-pozitív eredményt adnak, mert nem tudják 

megkülönböztetni a gyógyszermolekulát a metabolitjaitól, valamint más hasonló szerkezetű 

vegyületekkel is keresztreakciókat adhatnak. Reagensigényük igen nagy, ami jelentősen 

                                                             
[1] M. Lee, M. Zhu, Mass spectrometry in drug metabolism and disposition, (2011). 

doi:10.1002/9780470929278. 
[2] László Vereczkey, Katalin Monostory, Zsuzsa Veres, Human gyógyszermetabolizáló enzimek. I. Oxidációs 

enzimek, Acta Pharm. Hung. 68 (1988) 276–283. 

[3]E. Sárváry, Gyógyszerszint monitorozás, a vérszintek értelmezése a gyógyszermetabolizáció függvényében, 

(2009). http://www.mldt.hu/upload/labor/document/Sarvary.pdf. 



 

megnöveli a mérések költségeit. Ezzel szemben az utóbbi években egyre nő azoknak a 

folyadékkromatográfiás – tömegspektrometriás alkalmazásoknak a száma, melyek célja egy 

betegség diagnosztizálása, vagy egy gyógyszer megfelelő terápiás szintjének beállítása. A 

téma aktualitását mi sem mutatja jobban, hogy a Trends in Analytical Chemsitry című 

nemzetközi folyóirat 2016 novemberében különszámot szentelt az ezzel kapcsolatos legújabb 

eredményeknek. Ezen kutatások a bioanalitika különböző területeiről származnak, 

mindegyikben közös azonban, hogy a mennyiségi meghatározásokhoz LC-MS/MS (Liquid 

Chromatography – Tandem Mass Spectrometry) rendszert használnak. Ennek a technikának 

egyik előnye, hogy a megfelelő kromatográfiás elválasztás után minden komponens 

mennyiségi meghatározása lehetséges. A klinikák körében tehát egyre jelentősebb az igény, 

hogy a pontatlan immunesszé méréseket tömegspektrometriás módszerekkel váltsák ki. 

A folyadékkromatográfiás - tömegspektrometriás kutatások szinte exponenciálisan 

növekvő számából kiindulva azt gondolhatnánk, hogy ezek a módszerfejlesztések 

rutinfeladattá váltak, a helyzet viszont korántsem ennyire egyszerű. Hátrányuk éppen az lehet, 

hogy sok esetben nagyfokú szaktudást és megfelelő műszerezettséget igényelnek. A 

különböző betegségek kezelésében használt gyógyszerek terápiás szintje néha extrém 

mértékben, akár több nagyságrenddel is eltérhet egymástól [4]. A kis koncentrációban 

mérendő komponensek miatt bizonyos esetekben egyedülálló minta-előkészítési módszerre 

van szükség, hogy a kívánt rendkívül alacsony kimutatási határokat elérjük. Sok komponens 

egyszerre történő mérése esetén pedig kromatográfiás és tömegspektrometriás szempontból 

találkozhatunk nehézségekkel, melyekre szintén megoldást kell találni. A megoldandó 

problémák között található tehát minta-előkészítési, kromatográfiás, valamint 

tömegspektrometriás kérdés egyaránt. Munkám során mindhárom terület problémáit kutattam, 

ennek megfelelően dolgozatom is három fő részre tagolódik. 

2. Célkitűzés 

 

Doktori munkám során tömegspektrometriás mennyiségi meghatározások klinikai 

alkalmazásaival foglalkoztam. Kísérleteim során a bevezetőben vázolt problémákra és 

kérdésekre próbáltam megoldást és válaszokat találni. 

                                                             
[4] M. Schulz, A. Schmoldt, Therapeutic and toxic blood concentrations of more than 800 drugs and other 

xenobiotics, Pharmazie. 58 (2003) 447–474. doi:10.1186/cc11441. 



 

Dolgozatom célja volt, hogy hozzájáruljak a személyre szabott gyógyszeres terápia 

kialakítását támogató folyadékkromatográfiával kapcsolt tömegspektrometriás módszerek 

fejlesztésének kutatásához. Olyan analitikai megoldások kidolgozására törekedtem, amelyek 

könnyen átültethetők és a későbbiekben rutinszerűen alkalmazhatók a klinikai gyakorlatban. 

A gyógyszeres terápia során jelentkező nem kívánt mellékhatások egy része a gyógyszer-

metabolizmus eltéréseiből, vagy megváltozásából fakad. A személyre szabott terápiával 

javítható a gyógyszerhatékonyság, csökkenthető a gyógyszerfogyasztás és a mellékhatások 

kialakulásának kockázata, lerövidíthető a kórházi ellátás és gyorsabb gyógyulás érhető el. 

Célom volt kortizol és kortizon nyálból történő mennyiségi meghatározása, melyhez 

rendkívüli érzékenység elérése volt szükséges. Ezért célul tűztem ki egy új, hatékonyabb 

származékképző reagens használatát, mely jelentősen javítja a két szteroid ESI körülmények 

között történő ionizációját, így javul az elérni kívánt kimutatási határ és a módszer 

érzékenysége. 

A tömegspektrometriás mennyiségi meghatározások egyik fontos része a megfelelő  

alapossággal kidolgozott kromatográfiás módszer. A bajkalin – a bajkalein nevű flavonoid 

glükuronid származéka – antioxidáns, rákellenes, gyulladáscsökkentő, és vírusölő 

tulajdonságú vegyület. Ennek köszönhetően farmakokinetikai és terápiás hatásainak kutatását 

az elmúlt évtizedben nagy érdeklődés övezte. Ezzel kapcsolatos kutatásaim során elsődleges 

célom bajkalin mennyiségi meghatározása volt feltárt sejtekből. Munkám során a 

folyadékkromatográfiás módszerfejlesztés közben érdekes problémára derült fény. A bajkalin 

kromatogramján, a vele megegyező MRM átmenettel jelentkezett egy zavaró csúcs. A 

megoldást végül egy nem szokványos fordított fázisú kromatográfiás módszer hozta meg. A 

jelenség jobb megértése érdekében további vizsgálatokat végeztem, végül a kidolgozott 

módszert validáltam, melyet kollégáim sikeresen használtak fel vezikuláris 

transzportfolyamatok megértéséhez. 

Kutatásom céljai között szerepelt egy olyan LC-MS/MS módszer kidolgozása, mely 

sok komponens egymás melletti mérését teszi lehetővé.  Munkám során igyekeztem új 

megközelítésben vizsgálni a minta-előkészítést, ionszupressziót, mátrixhatást, és a kalibráció 

összeállítását, különös tekintettel arra, hogy az általam áttekintett irodalomban, 

sokkomponensű módszerek esetén nem találkoztam ilyen vizsgálatokkal. 

 



 

3. Alkalmazott módszerek 

 

3.1. Származékképzés és on-line SPE kortizol és kortizon nyálból történő, rendkívül 

érzékeny meghatározásához 

 

 A nyálminták szteroidtartalmának kinyerése érdekében etil-acetátos folyadék-folyadék 

extrakciót alkalmaztam. A származékképzési eljárás előtt az oldószert etanolra cseréltem, 

majd 1 μg/ml koncentrációjú 2-hidrazino-1-metilpiridinnel reagáltattam a mintákat 

trifluorecetsav katalizátor mellett, 60 °C fokon, 60 percen át. A reakció végeztével az 

oldószert nitrogén áramban bepároltam, majd az LC-MS/MS injektálás előtt a mintákat 120 µl 

kezdeti eluensben (ACN/víz, 5/95) visszaoldottam. Az LC-MS/MS méréseket Perkin Elmer 

Series 200 micro LC folyadékkromatográffal és egy AB Sciex 6500 QTRAP típusú hármas 

kvadrupól - lineáris ioncsapda tömegspektrométerrel végeztem, ESI (Electrospray Ionization) 

pozitív ionizációs módban, MRM (Multiple Reaction Monitoring) adatgyűjtéssel. On-line 

SPE kolonnaként egy Phenomenex gyártmányú Strata C18-E On-Line Extraction Cartridge 

(20 × 2.0 mm) oszlopot használtam, melyet egy szintén Phenomenex gyártmányú C18 

Security Guard Cartridge (4 × 2.0 mm) előtétoszloppal szereltem fel annak érdekében, hogy a 

mintát megtisztítsam az analitikai oszlopra kerülése előtt. Analitikai oszlopként egy Luna 

Phenyl-Hexyl kolonnát (50 × 2 mm; 5µm) használtam, melyet szintén C18 Security Guard 

Cartridge (4 × 2.0 mm) előtétoszloppal szereltem fel, hogy minél jobban óvjam a különböző 

szennyeződésektől. Az analitikai oszlopon történő elválasztás során eluensként 0.1 % 

hangyasavat tartalmazó vizet és 0.1 % hangyasavat tartalmazó acetonitrilt használtam. 

 

3.2. A bajkalin szokatlan folyadékkromatográfiás viselkedése: egy fordított fázisú 

folyadékkromatográfiás oszlop HILIC jellegű tulajdonsága 

 

 A minta-előkészítés során az előzetesen beszárított membránvezikula mintákat 200 µl 

0.1 % hangyasavat tartalmazó víz/metanol (2:8 v/v) elegyében oldottam, az így előállt 

oldatokat egy órán keresztül szobahőmérsékleten állni hagytam. Az LC-MS/MS rendszerbe 

történő injektálás előtt a mintákat 200 µl-es mintatartó edényekbe pipettáztam át. A 

mennyiségi meghatározás során a 3.1. pontban bemutatott LC-MS/MS készülék-összeállítást 

használtam, szintén pozitív ESI ionizációs módban, MRM adatgyűjtéssel. A kromatográfiás 

elválasztást Agilent Zorbax SB-C8 típusú oszlopon (250 mm × 4.6 mm; 5 μm) végeztem. A 



 

mérések során gradiens elúciós módszert alkalmaztam, „A” eluensként 0.1 % hangyasavat 

tartalmazó vizet, „B” eluensként 0.1 % hangyasavat tartalmazó metanolt használtam.  

 

3.3. Nagyszámú komponens mérésére alkalmas tömegspektrometriás módszerek 

fejlesztésének újabb megközelítései 

 

Méréseim során szérum mintákat vizsgáltam. 100 μl szérumhoz 300 μl acetonitrilt 

adtam a fehérjék kicsapásának érdekében. Az elegyet vortex keverő segítségével összeráztam, 

majd 10 percig 3000 g értéknek megfelelő fordulatszámon centrifugáltam. A felülúszóból 100 

μl-t átpipettáztam 200 μl-es mintatartó edényekbe, melyekből 10 μl-t injektáltam az LC-MS 

rendszerbe. A minta komponenseit lineáris gradiens elúciós módszerrel választottam el 

egymástól Agilent Hypersil BDS-C18 (4.6 × 100 mm; 3 μm) oszlopon, ”A” eluensként 0.1 % 

hangyasavat tartalmazó víz, ”B” eluensként pedig 10 mM ammónium formiátot tartalmazó 

acetonitril eluensek segítségével. Az ionizáció pozitív ESI módban történt, a komponensek 

mennyiségi meghatározásához sMRM (Scheduled Multiple Reaction Monitoring) adatgyűjtést 

használtam. 

4. Eredmények 
 

4.1. Kortizol és kortizon mennyiségi meghatározásának eredményei 

 A származékképzési reakció vizsgálata során kimutattam, hogy a két szteroid 

kétszeresen töltött (bisz-hidrazon) származéka sokkal érzékenyebben mérhető, mint 

egyszeresen töltött származékuk. A 3.1. fejezetben említett reakciókörülmények 

alkalmazásával kortizolra 5 pg/ml, kortizonra pedig 10 pg/ml kimutatási határ érhető el. Ez 

mintegy ezerszeres érzékenységnövekedést jelent a származékképzés nélkül mért 

szteroidokhoz képest. A módszer összes teljesítményjellemzője kielégítette a bioanalitikai 

módszerekkel szemben támasztott követelményeket. 

4.2. A bajkalin mennyiségi meghatározásának és egy fordított fázisú oszlop HILIC 

jellegű tulajdonsága vizsgálatának eredményei 

 Egy kereskedelemben kapható fordított fázisú kromatográfiás oszlop nem szokványos 

tulajdonságait sikerült értelmeznem. Az általam használt Agilent Zorbax SB-C8 típusú 

állófázis arányaiban több szabad szilanol-csoportot tartalmaz, mint más fordított fázisú 

oszlopok. Ennek köszönhetően az SB-C8 állófázissal rendelkező kolonnák a szokásos 



 

hidrofób kölcsönhatáson túl poláris szelektivitást is mutatnak. Ez az ún. kevert rendszerű, 

kettős (RPLC/HILIC) retenciós viselkedés. Módszeremben az oszlop eme tulajdonságát 

tudtam kihasználni, melyhez elengedhetetlen a meghatározni kívánt vegyület szerkezetéből 

adódó tulajdonság, miszerint a bajkalin rendelkezik egy polárisabb és egy kevésbé poláris 

molekularészlettel. Az állófázis szabad szilanol-csoportjai és a poláris molekula közötti 

kölcsönhatás révén valósulhat meg a bajkalin szokatlan retenciós viselkedése, miszerint még 

100% MeOH esetén is megfelelő a visszatartása (3.34 perc) az oszlopon. A kidolgozott 

módszer egyik előnye, hogy az elválasztás kezdeti szakaszában (20% víz – 80% MeOH) a 

mintában található egyéb kismolekulák, szervetlen sók, és biológiai mátrix a nagy szerves 

oldószertartalomnak köszönhetően eltávolíthatóak, így a bajkalin meghatározását kevésbé 

zavarják. Korábbi vizsgálatokhoz képest módszeremmel jobb kimutatási határ (mindössze 1 

nM) elérésére van lehetőség, származékképzés, illetve dúsítás nélkül. A kidolgozott módszer 

összes teljesítményjellemzője kielégítette a bioanalitikai módszerekkel szemben támasztott 

követelményeket. 

4.3. Nagyszámú komponens mérésére alkalmas tömegspektrometriás módszer 

fejlesztésének eredményei 

  Módszeremmel 32 gyógyszerhatóanyag és metabolitjaik mennyiségi meghatározása 

vált lehetővé. A komponensek egymás mellett, csoportosítva meghatározhatók, lerövidítve 

ezzel az analízisidőt. A minta-előkészítés vizsgálata alapján a 3.3. pontban leírt rövid minta-

előkészítés kielégítő volt az összes vegyület esetében. Az ionszupresszió, mátrixhatás és a 

kalibráció összeállítását új megközelítésben vizsgáltam, mellyel sikerült válaszokat adnom a 

sokkomponensű módszerek fejlesztésénél felmerülő problémákra, s az ezekből eredő 

mennyiségi meghatározási hibákra. A vizsgált hatóanyagokat és metabolitjaikat a 

kromatogram mátrixhatással és ionszupresszióval kevésbé terhelt részén sikerült eluálnom. A 

komponensek csoportosításának köszönhetően az egymásra gyakorolt szupresszáló hatásukat 

is sikerült kiküszöbölnöm. 

  



 

5. Az értekezésben foglalt új tudományos eredmények-következtetések 

 

 Elsőként használtam 2-hidrazino-1-metilpiridin származékképző reagenst kortizol és 

kortizon ESI ionizáció során történő érzékenységnövelése érdekében. Méréseim során az 

on-line SPE és LC-MS/MS módszereket, valamint a töltött molekularész bevitelével járó 

származékképzést kombináltam annak érdekében, hogy a lehető legalacsonyabb 

kimutatási határt érjem el kortizol és kortizon nyálból történő mennyiségi 

meghatározására. 

 

 A kortizol és kortizon mennyiségi meghatározása során elért rendkívül alacsony 

kimutatási határnak (5 és 10 pg/ml) és a kidolgozott módszer robusztusságának 

köszönhetően lehetővé vált az eddig használt, pontatlan immunesszé módszerek kiváltása 

a klinikai vizsgálatok során. Módszerem így hasznos lehet számos endokrin betegség 

(daganatos megbetegedések, Cushing-szindróma) diagnózisában és kezelésében. 

 

 Korábban még nem publikált módszert dolgoztam ki, melynek segítségével elsőként 

tudtam mérni bajkalint membránvezikulumokból. Eredményeimnek és kidolgozott 

módszeremnek köszönhetően kollégáimnak sikerült kideríteni, hogy a bajkalin sejtekből 

történő kiáramlásakor melyik receptornak van kulcsszerepe. 

 

 Új tudományos eredmény, hogy a módszerfejlesztés nehézségeinek leküzdése után 

elsőként írtam le és tártam fel egy kereskedelmi forgalomban kapható fordított fázisú 

folyadékkromatográfiás oszlop hidrofil kölcsönhatású tulajdonságát. A jelenség 

részletesebb megismerése érdekében további kísérleteket végeztem, majd a módszert 

validáltam is. A módszer előnyeinek köszönhetően várhatóan új kutatási terület nyílhat 

meg a flavonoidok és glükuronidszármazékaik folyadékkromatográfiájában. 

 

 Módszert fejlesztettem 32 gyógyszerhatóanyag és metabolitjaik egymás melletti 

mennyiségi meghatározására, mely munka során tudományosan új megközelítésekkel 

vizsgáltam a minta-előkészítés, ionszupresszió, mátrixhatás, továbbá a kalibráció 

összeállításának hatását a mennyiségi meghatározásra nézve. Munkám során 

rávilágítottam a sok komponens mérésére alkalmas módszerek korlátaira, valamint 

megoldásokat javasoltam ezek leküzdésére. A módszer fejlesztésén keresztül 



 

bemutattam, hogy a „kevesebb néha több” elvet követve milyen szempontok szerint 

érdemes összeállítani a mennyiségi meghatározást. Javaslataim hasznosak lehetnek a 

jövőben mind kutatóintézetek és analitikai laborok, mind pedig olyan klinikai laborok 

részére, ahol a tömegspektrometriás mérések bevezetésével az immunesszé módszerek 

leváltását tervezik. 

 

 Részt vettem a magyarországi személyre szabott gyógyszeres terápia kialakítását segítő 

tömegspektrometriás módszerek fejlesztésében és alkalmazásában, valamint nagyszámú 

beteg vérszint-értékének meghatározásában. Munkámnak köszönhetően jelentős számú 

gyógyszerhatóanyag mennyiségi meghatározása vált lehetővé gyorsan, pontosan és 

egyszerűen. Munkatársainkkal igyekszünk elérni a betegek gyógyszerlebontó 

képességéhez igazítható terápia kialakítását, a megfelelő gyógyszerhatóanyag 

kiválasztását és az optimális adagolás meghatározását. 
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