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tanácsra, segítségre volt szükségem a folyadékkromatográfiás problémák megoldása terén.  
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dolgozhattunk és a munka során sokat tanulhattam tőlük. 
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munkámat hol elméleti tanácsokkal, hol pedig betegek mintáival. 

Szeretném megköszönni Dr. Monostory Katalinnak, az MTA-TTK Metabolikus 
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tette számomra a laboratórium munkájába való bekapcsolódást és munkámat mindvégig 

figyelemmel kísérte. Köszönöm a labor jelenlegi és korábbi munkatársainak, hogy együtt 

dolgozhattam velük. 

Köszönöm Dr. Dobi Zoltán barátomnak (MTA-TTK SZKI Organokatalízis 

Kutatócsoport), aki a származékképző reagens szintézisét vállalta magára egyéb munkái 
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sokszor nagy megterhelést jelentő nehezebb időszakok alatt. 
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3. Rövidítésjegyzék 

9-OH RISP 

ACN 

ADME 

9-hidroxi-risperidon/paliperidon (9-hydroxy-risperidone/paliperidone) 

Acetonitril (Acetonirile) 

Abszorpció, disztribúció, metabolizáció, elimináció 

APCI 

BA 

CAH 

Légköri Nyomású Kémiai Ionizáció (Atmospheric Pressure Chemical Ionization) 

Benzoesav (benzoic acid) 

A mellékvesekéreg veleszületett megnagyobbodása (Congenital Adrenal Hyperplasia) 

CBZ Karbamazepin (Carbamazepine) 

CBZ-10,11-epoxid 

CE 

CID 

Karbamazepin-10,11-epoxid (Carbamazepine-10,11-epoxide) 

Ütközési energia (Collision Energy) 

Ütközés által indukált fragmentáció (Collision Induced Dissociation) 

CLZ Klozapin (Clozapine) 

CXP Ütközési cella kilépési potenciál (Collision Cell Exit Potential) 

CYP 

CV 

DCA 

Citokróm P450 (enzimcsalád) 

Szórás, variációs koefficiens (coefficient of variation) 

Diklórecetsav (dichloroacetic acid) 

DFA Difluorecetsav (difluoroacetic acid) 

DMO N-dezmetil-olanzapin (N-desmetil-olanzapine) 

DMSO Dimetil-szulfoxid (Dimethyl-sulfoxide) 

DNS Dezoxiribonukleinsav 

DP Klasztermentesítő feszültség (Declustering Potential) 

EM Gyors metabolizáló (Extensive Metaboliser) 

EMS Megnövelt érzékenységű normál tömegspektrum (Enhanced MS) 

EP Belépési potenciál (Entrance Potential) 

EPI Megnövelt érzékenységű leányion spektrum (Enhanced Product Ion) 

ER Megnövelt felbontás (Enhanced Resolution) 

ESI 

EtOH 

FDA 

Elektroporlasztásos Ionizáció (Electrospray Ionization) 

Etanol (Ethanol) 

Az USA Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hivatala (Food and Drug Administration) 

HAL 

HILIC 

HMP 

HP 

Haloperidol (Haloperidol) 

Hidrofil kölcsönhatású folyadékkromatográfia (Hydrophylic Interaction Chromatography) 

2-hidrazino-1-metilpiridin (2-hydrazino-1-methylpyridine) 

2-hidrazinopiridin (2-hydrazinopyridine) 

HPLC 

IAA 

Nagy hatékonyságú folyadék kromatográfia (High Performance Liquid Chromatography) 

Jódecetsav (iodoacetic acid) 

LC-MS/MS Folyadékkromatográfia-tandem tömegspektrometria (Liquid Chromatography-Tandem Mass 

Spectrometry 

LOD/LLOD A legkisebb detektálható mennyiség (Limit/Lower Limit Of Detection) 

LOQ/LLOQ A mennyiségi meghatározás alsó határa (Limit/Lower Limit Of Quantitation) 
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IDA Információfüggő vizsgálat (Information Dependent Analysis) 

IM 

MBA 

MCA 

MeOH 

Közepes metabolizáló (Intermediate Metaboliser) 

Brómecetsav (monobromoacetic acid) 

Klórecetsav (monochloroacetic acid) 

Metanol (Methanol) 

MID Midazolam (Midazolam) 

MRM Reakciócsatornák követése (Multiple Reaction Monitoring) 

MS Tömegspektrometria (Mass Spectrometry) 

MTS Sokkomponenses szűrőmódszer (Multi-target Screening) 

NP Normál fázis (Normal Phase) 

OA Oxálsav (oxalic acid) 

OLZ Olanzapin (Olanzapine) 

OXCBZ Oxkarbamazepin (Oxcarbamazepine) 

PM Gyenge metabolizáló (Pure Metaboliser) 

p-OMeBA 4-metoxibenzoesav (4-methoxybenzoic acid) 

p-TSA p-toluolszulfonsav (p-toluenesulfonic acid) 

Q Kvadrupól (Quadrupole) 

QC A rendszer alkalmasságát vizsgáló minta (Quality Control) 

QTRAP Kvadrupól-Lineáris ioncsapda analizátor (Quadrupole-Linear Ion Trap) 

QUE Kvetiapin (Quetiapine) 

RE pontosság, relatív hiba (relative error) 

RIA Radio immunesszé (Radio Immunassay) 

RISP Risperidon (Risperidone) 

RP Fordított fázis (Reversed Phase) 

RPLC Fordított fázisú folyadékkromatográfia (Reversed Phase Liquid Chromatography) 

SIM Kiválasztott ion követés (Selected Ion Monitoring) 

sMRM Reakciócsatornák ütemezett követése (Scheduled Multiple Reaction Monitoring) 

SNP 

SPE 

Egyedi nukleotid polimorfizmus (Single Nucleotid Polimorphism) 

Szilárd fázisú extrakció (Solid Phase Extraction) 

SRM Egyetlen reakciócsatorna követése (Single Reaction Monitoring) 

TDM 

TCA 

TFA 

TFE 

Terápiás gyógyszerszint monitorozás (Therapeutic Drug Monitoring) 

Triklórecetsav (trichloroacetic acid) 

Trifluorecetsav (trifluoroacetic acid) 

Trifluoretanol (trifluoroethanol) 

TIC Teljes ion kromatogram/összionáram  (Total Ion Chromatogram/Total Ion Current) 

ZIP Ziprasidon (Ziprasidone) 
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4. Irodalmi áttekintés 

4.1. Bevezetés 

 

A legtöbb vegyület - beleértve a gyógyszerhatóanyagokat is – az emberi szervezetbe 

kerülve a legkülönbözőbb termékekké, metabolitokká alakul át. Ezeket a reakciókat számos 

enzim katalizálja, melyek során általában vízoldhatóbb metabolit keletkezik, segítve ezzel az 

eredeti hatóanyag, illetve vegyület szervezetből történő kiválasztását az epével vagy a 

vizelettel. A kiválasztás sebessége természetesen befolyásolja azt az időt, melyet a gyógyszer 

aktív formája a szervezetünkben eltölt. Az a feltevés, miszerint a metabolitok kevésbé 

hatékonyak, mint az anyavegyület, nem mindig igaz. Ismerünk olyan inaktív elővegyületeket 

(prodrug-okat), melyek a szervezetben metabolizálódnak aktív formává. (Ilyen például az 

antiparkinson hatású levodopa, mely dopaminná, és a vérnyomáscsökkentő metildopa, amely 

α-metil-noradrenalinná metabolizálódik.) Esetenként a metabolitok ugyanolyan aktívak (vagy 

még aktívabbak) lehetnek, mint az anyavegyület [1]. A fentiekben említett testidegen 

anyagokra (xenobiotikumokra) adott válaszreakciók kialakításában a citokróm P450 (CYP) 

enzimeknek meghatározó szerep jut, így váltak a gyógyszermetabolizmus legfontosabb és 

legjobban tanulmányozott enzimrendszerévé. A CYP enzimek és más gyógyszermetabolizáló 

enzimek tanulmányozása is igen fontos a gyógyszerkutatásban és fejlesztésben, a gyógyszerek 

esetleges toxikus hatásának felderítésében. 

 Az elmúlt körülbelül három évtizedben a gyógyszermetabolizmus kutatásnak, és ezzel 

összefüggésben a tömegspektrometriás kutatásoknak több területen is kiemelkedő szerep 

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

és biztonságosan alkalmazható-e. Ennek felderítése érdekében preklinikai, farmakokinetikai 

vizsgálatokat végezhetünk, amely vizsgálatok a xenobiotikumok (testidegen anyagok) 

szervezetbeli sorsával foglalkoznak, és egyik fő céljuk a vegyületek ADME - abszorpciós, 

disztribúciós, metabolikus és eliminációs - tulajdonságainak feltérképezése. 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]. Ha képesek vagyunk a betegek 

kezelésében használt legkülönfélébb gyógyszerhatóanyagok és metabolitjaik mennyiségi 

meghatározására, sikeresen együttműködhetünk a klinikusokkal a betegek 

gyógyszerterhelésének csökkentésében, továbbá a mellékhatások, a gyógyszerfelhasználás és 

nem utolsó sorban a kiadások csökkentésében is. Ilyenkor általában a cél a gyógyszerszint 
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monitorozásban rutinszerűen alkalmazott módszerek (pl. immunesszé) kiváltása, a problémás 

esetek felderítése, megoldása, különös tekintettel arra, hogy az immunesszé módszerek 

sokszor adnak ál-pozitív eredményt, mert nem tudják megkülönböztetni az anyavegyületet a 

metabolitjaitól, továbbá más vegyületekkel is keresztreakciókat adhatnak. Mindezek okán 

nem annyira megbízható, szelektív és pontos technikák, mint a folyadékkromatográfiával 

kapcsolt tandem tömegspektrometria. 

 

4.2. Gyógyszerszint monitorozás 

 

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, melyektől szervezetünk 

úgy igyekszik megszabadulni, hogy különböző biotranszformációért felelős enzimek 

segítségével polárisabbá, vízoldékonyabbá alakítja 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 – 

melyet a 4.3. alfejezetben részletesebben is tárgyalok – 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]. 

 Sok betegség esetében a pácienseknek a gyógyszert egész életükön át kell szedniük, 

ennek megfelelően – a stabil gyógyszerszint ellenőrzése érdekében – vérszintjüket egész 

életen át ellenőrizni kell. Továbbá a beteg egészségi állapotában bekövetkező változások 

esetében (terhesség, időszakos betegségek, műtétek, balesetek, stb.) a gyógyszer szedését nem 

lehet szüneteltetni. Előfordulhat olyan eset is, mikor egy páciens újabb, egész életre szóló 

gyógyszerelésre szorul, amely befolyásolhatja a párhuzamosan alkalmazott gyógyszer hatását. 

Összegezve: a páciens állapotában beállt változásokat a gyógyszerszint monitorozásnak 
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követnie kell, alkalmazkodnia kell hozzá. Segítségével kideríthető, ha egy beteg nem 

működik együtt orvosával a betegség gyógyításában, nem szedi, esetleg nem az előírás szerint 

szedi a gyógyszereket. A gyógyszer-kölcsönhatások esetében előfordulhat, hogy az egyik 

gyógyszer csökkenti vagy emeli a másik hatékony koncentrációját, így a monitorozás 

segítségével újra be kell állítani az aktuális állapotnak megfelelő terápiás dózist. Mindez 

önmagában még nem indokolná, hogy a tömegspektrometriát hívjuk segítségül egyes terápiás 

gyógyszerszint monitorozások esetén. Ahogy a következő alfejezetben látni fogjuk, a 

polimorfizmus is lényeges elem, amely még árnyaltabbá teszi a képet és a 

gyógyszermetabolizmusban részt vevő enzimek diverzitását is tovább növeli. A 

polimorfizmus okai közül a legmeghatározóbb a genetikai polimorfizmus, amely azt jelenti, 

hogy egy adott populációban az adott gén – így az adott fehérje – különböző változatokban 

van jelen [4]. 

 

4.3. Genetikai polimorfizmus 

 

A genetikai polimorfizmussal, a gyógyszerek hatását befolyásoló genetikai tényezők 

feltárásával a farmakogenetika foglalkozik. A terület jelentőségét mutatja, hogy külön 

tudományág épül rá, mivel egy egyén gyógyszermetabolizáló képességét elsősorban a 

genetikai háttér határozza meg. A populációban egy adott gén és az általa kódolt fehérje 

különböző változatokban van jelen. A polimorfizmus lehet ún. SNP (Single Nucleotide 

Polimorphism), amikor mindössze egyetlen nukleotid cseréje történik. A megváltozott triplet 

gyakran más aminosavat kódol az eredeti helyett, így kevésbé aktív vagy akár teljesen inaktív 

fehérje expresszálódik. Polimorfizmus deléció útján is megvalósulhat, amikor egy nukleotid 

hiánya a genetikai kód eltolódásához és értelmetlen, működésképtelen fehérje kifejeződéshez 

vezet. A deléció vonatkozhat az adott enzimet kódoló gén teljes hiányára is, másrészt 

előfordulhat duplikáció/amplifikáció, mikor az adott gén több kópiában fordul elő. A 

mutációk enzim funkció (fenotípus) szinten okozhatják csökkent működőképességű, inaktív, 

működésképtelen enzim kifejeződését, valamint teljes enzimhiányt is. Ilyen mutáció az SNP 

és a deléció, a génsokszorozódás eredménye pedig az átírt enzim mennyiségének növekedése 

és ezáltal a megfelelő szubsztrátok gyorsabb eliminációja. Ezek következtében egyértelműen 

látszik, hogy egyénenként jelentős különbségek adódhatnak a gyógyszermetabolizmusban. A 

farmakogenetikában használatos elnevezés alapján megkülönböztetünk gyenge (poor) 

metabolizálókat (PM), átlagos (intermediate) metabolizálókat (IM), valamint gyors 
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(extensive) metabolizálókat (EM). Az extenzív csoportba tartozók jelentik az ún. „vad típust”, 

a működőképes enzimet eredményező genetikai hátteret. Mivel a DNS szekvenciában 

bekövetkező változás rendszerint az enzim aktivitás csökkenésével jár, a PM fenotípusú 

egyénekben leggyakrabban a mutáció vagy a teljes génhiány okozza a csökkent működést, így 

a bennük mérhető emelkedett gyógyszer koncentráció toxikológiai problémákhoz vezethet, az 

EM egyedekben pedig előfordulhat, hogy a gyógyszerszint el sem éri a terápiás koncentrációt. 

Ez a tény megnehezíti az egyéni terápiás gyógyszeradagolást, többek között ezért is fontos a 

gyógyszerszintek folyamatos monitorozása [5]. 

 

4.4. Kihívások a gyógyszerszint monitorozás során 

 

A mellékhatások elkerülésében és a terápiás adag könnyebb beállításában sokat se-

gíthetnek a betegek vérében mérhető gyógyszerkoncentrációk, ún. vérszint értékek. Ez 

elsősorban azon szereknél érvényesül, melyeknek farmakokinetikája nagy egyéni variabilitást 

mutat, s melyek szérumkoncentrációja informatív a gyógyszer hatékonyságára, illetve a 

mellékhatásokra nézve. A vérszint vizsgálat a gyógyszer szérumban mérhető koncentrációját 

jelenti. Ez mind a szabad, mind a fehérjéhez kötött hatóanyagot magába foglalja, holott a 

hatásosságáért a szabad frakció a felelős. Politerápia esetén, mikor az egyes molekulák 

versengenek a plazmafehérjékhez való kötődésért, megváltozhat a szabad/kötött frakciók 

aránya. Ezt a mindennapi gyakorlatban is figyelembe kell venni, a vérszinteket nem mindig 

lehet mereven kezelni. A terápiás gyógyszerszint monitorozás rendszerint hosszú ideig, akár 

évekig is eltarthat. Az optimális dózist mindig személyre szabottan állapítják meg, amelynek 

alkalmazása során kialakuló hatóanyagkoncentrációnál a gyógyszer még nem okoz 

mellékhatásokat vagy toxikus tüneteket, ugyanakkor maximálisan kifejti gyógyító hatását. A 

gyógyszerszint mérését általánosan az ún. steady-state beállta után (mikor a gyógyszer 

koncentrációja a vérben elért egy állandó szintet) célszerű végezni, kivéve, ha toxicitás 

gyanúja áll fenn [6]. 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. Reagens igényük igen nagy, ami jelentősen 

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

folyadékkromatográfiás – tömegspektrometriás alkalmazásoknak a száma, melyek célja egy 
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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 [7–17]. 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. Ez új 

kihívást jelent az analitikusra nézve, ugyanis általában több gyógyszermolekula egymás 

melletti mennyiségi meghatározása szükséges. A különböző gyógyszerekkel kezelt betegek 

mintái között nincs idő kromatográfiás oszlop vagy eluens váltásra, lehetőleg minél 

hamarabb, minél egyszerűbben és költséghatékonyan kell pontos, megbízható eredményt 

szolgáltatni. Erre kiválóan alkalmas egy HPLC-vel kapcsolt tandem tömegspektrometriás 

készülék, melynek bekerülési költsége a műszer maximális kihasználtsága mellett hamar 

megtérül. 

 

4.5. Problémafelvetések és köréjük csoportosuló témák 

 

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 [18]. 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. Először a három terület 

általánosságban történő bemutatására törekszem, majd az egyes alfejezetekben részletesen, 



12 
 

példákkal szeretném bemutatni a fent említett pontok hátterét és a problémákra adott 

megoldásokat, válaszokat. 

4.6. Minta-előkészítés, származékképzés 

 

 Az elválasztástechnikai módszerek alapvető fontossága, hogy az elválasztott 

vegyületeket érzékenyen és specifikusan lehessen kimutatni. A származékképzés olyan minta-

előkészítési lépés, amely leggyakrabban arra irányul, hogy a kiindulási vegyületből olyan 

származékot hozzon létre, melynek megváltozott tulajdonságai révén érzékenyebb 

detektálásra van lehetőség. A származékképzés elsődleges célja tehát a detektálás 

érzékenységének (LOD, Limit Of Detection) és az elválasztás szelektivitásának növelése. 

Mindkét tényező nagymértékben javíthatja a mennyiségi meghatározás pontosságát és 

reprodukálhatóságát. Segítségével megvalósítható, hogy a célvegyületek oldékonysága és 

detektálhatósága egy más, alkalmasabb elválasztástechnikai módszer körülményeivel (áramló 

fázis, oldószer) kompatibilis legyen. Az efféle minta-előkészítés szempontja lehet továbbá a 

célvegyületek olyan származékainak előállítása, amelyek a detektálási módszer 

(tömegspektrometriás ionizációs mód) igényeinek és lehetőségeinek jobban megfelelnek.  

Fontos megjegyezni, hogy származékképzés ritkán, vagy csak nagyon indokolt esetben 

választandó a mérések előtt, például extrém érzékenység elérésének érdekében egy-egy 

vegyületnél. 

 A származékképzési reakciók követelménye, hogy megfelelő sebességgel és lehetőség 

szerint teljes mértékben végbemenjenek. Fontos szempont, hogy a reagens feleslegét, illetve a 

származékképzési reakció egyéb (mellék)termékeit könnyen el lehessen távolítani, vagy a 

kromatogram olyan területeire irányítani, ahol a mennyiségi meghatározást nem zavarják.  

 A származékképzés a tömegspektrometriás detektálásban is fontos és gyakran 

nélkülözhetetlen lépés lehet. A fragmentációt irányító csoportok bevitelével jellegzetesebb 

spektrumokat nyerhetünk és így a vegyület azonosítása is egyszerűbbé válhat. A 

származékképzés jellegét elsősorban az ionizáció módja határozza meg. A cél a nehezen 

ionizálható anyagok olyan származékká alakítása, amely könnyebben ionizálódik. Ezt 

gyakran egy töltéssel rendelkező csoport bevitelével érik el, például szteroidok esetén [19]. 

Doktori munkám egyik részeként én is szteroidok (kortizol és kortizon) származékképzési 

reakciójával foglalkoztam, mely a 6.1. fejezetben olvasható. 
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4.7. Folyadékkromatográfia 

 

Folyadékkromatográfiás elválasztás során a különféle anyagkeverékek 

komponenseinek elválasztása történik, különböző állófázisokon, folyadék halmazállapotú 

áramló fázis segítségével. Mivel az elválasztáshoz rendelkezésünkre álló áramló fázisok 

(oldószerelegyek), valamint álló fázisok igen változatosak és sokoldalúan kombinálhatók, 

lehetővé válik az anyagkeverékek rendkívül széles spektrumú vizsgálata, amely a 

folyadékkromatográfia jelentős előnyét eredményezi más elválasztástechnikai módszerekkel 

szemben. A normál és fordított fázisú folyadékkromatográfia megkülönböztetése az álló és 

áramló fázis polaritás viszonyaira vonatkozik. Ha az áramló fázis a poláris álló fázisnál 

apolárisabb, akkor normál fázisú (NP, normal phase), ellenkező esetben (apoláris álló fázis és 

polárisabb áramló fázis esetén) fordított fázisú (RP, reversed phase) folyadékkromatográfiáról 

beszélünk. RP folyadékkromatográfia során leggyakrabban vizes alapú metanolt, etanolt, 

acetonitrilt, acetont, dioxánt, n- és i-propanolt, tetrahidrofuránt tartalmazó oldószereket, vagy 

ezek elegyeit alkalmazzák. Álló fázisai olyan töltetek, amelyek normál fázison (SiO2, Al2O3) 

kémiailag kötött, erősen apoláris funkciós csoportokat (C2-C18 alkil, fenil, ciklohexil, 

izopropil) tartalmaznak. Előnyei közé tartozik egyszerű kezelhetősége mellett a nagy 

hatékonyság és szelektivitás, továbbá a gradiens elúció alkalmazásának lehetősége [19]. 

Manapság a folyadékkromatográfiás módszerek számos területen önállóan is megállják a 

helyüket. Ettől függetlenül a HPLC tömegspektrométerrel való összekötése és az így 

kidolgozható módszerek a bioanalitika területén is elsöprő többségben vannak. Ezzel 

kapcsolatosan fontos megjegyezni, hogy jó kromatográfiás elválasztás nélkül nem lesz 

elegendően érzékeny tömegspektrometriás meghatározásunk. Dolgozatom 6.2. alfejezetéből 

kiderül, nem szerencsés elhanyagolni a kromatográfiát csak azért, mert rendelkezünk egy jó 

tömegspektrométerrel, a megfelelő érzékenység eléréséhez mindkét módszer tökéletesítése 

szükséges. 

 

4.8. Tömegspektrometria 

 

A tömegspektrometriának napjainkban egyre nagyobb szerep jut a szerves vegyületek 

analitikájában. A legtöbb vegyület egyszerűen és gyorsan meghatározható vele, még akkor is, 

ha az adott komponens bonyolult mátrixban van. A berendezés főbb részei a mintabeviteli 

egység, ionforrás, analizátor, detektor, vákuumrendszer, adatfeldolgozó és vezérlőegység az 
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1. ábrán láthatók. A tömegspektrometria olyan nagyműszeres analitikai módszer, amelynél 

ionokat választunk el fajlagos tömegük (töltésegységre eső tömegük) szerint, csökkentett 

nyomáson, elektrosztatikus vagy mágneses mezők segítségével. Az elválasztott ionok 

intenzitását folyamatosan mérjük, s így egy ionáram intenzitás – fajlagos tömeg 

függvénykapcsolathoz, az ún. tömegspektrumhoz jutunk [20]. 

 

 

1. ábra: A tömegspektrométer felépítése 

 

 A kimutatási határ a kis mennyiségek meghatározásánál alapvető fontosságú. Az LC-

MS módszer, illetve a tömegspektrométeres mennyiségmérés ma már vezető szerepet tölt be a 

szerves vegyületek elemzésében. A napi gyakorlatban a legtöbb készülékkel már pg 

(pikogramm) vagy fg (femtogramm) mennyiségek is megbízhatóan meghatározhatók [19, 20]. 

A tömegspektrométert egyszerűen lehet kapcsolni elválasztástechnikai rendszerekhez, így 

nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiához is (HPLC – High Performance Liquid 

Chromatography), melynek köszönhetően többkomponensű minták analízise is lehetővé vált. 

Ha egy minta folyadékkromatográf által elválasztott komponenseit a tömegspektrométerbe 

juttatjuk, a fajlagos tömeg és a fragmentáció alapján specifikus információt nyerhetünk egy-

egy vegyület szerkezetével kapcsolatban, és még igen komplex, bonyolult összetételű 

rendszerekben is egyértelműen azonosíthatjuk azokat [1, 20, 21]. A következőkben az általam 

is használt és a dolgozat témájához szorosan kapcsolódó ionforrásokat, valamint 

analizátorokat mutatom be. 
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4.8.1. Tömegspektrometriás ionizációs módszerek 

 

 Az ionforrás feladata, hogy a vizsgálandó molekulából valamilyen gerjesztő energia 

(kinetikus, fény, elektromos, kémiai, stb.) segítségével ionokat hozzon létre és ezeket az 

ionokat lehetőleg azonos kinetikus energiával, egy nyalábban mozgatva, gyorsítva juttassa az 

analizátorba. A koherens ionnyaláb létrehozását az ún. ionoptika biztosítja, s általában néhány 

voltos feszültségkülönbség mozgatja a nyaláb ionjait. Az alkalmazott gerjesztési energiától 

függően többféle ionforrás létezik, melyekkel ma már szinte minden vegyület vizsgálata 

lehetséges. A legelterjedtebb ionizációs módszerek közé tartozik az elektroporlasztásos 

ionizáció (electrospray, ESI), valamint az atmoszférikus nyomású kémiai ionizáció 

(atmospheric pressure chemical ionization, APCI), melyeket folyadékkromatográfiás 

kapcsolás esetén alkalmaznak. Az ESI ionizálásnál (2. ábra) a bekerülő mintából az 

 

 

 

2. ábra: Az ESI ionizáció mechanizmusa [22] 

 

elektrosztatikus tér és egy koaxiális csövön kiáramló nitrogéngáz hatására töltött cseppek 

jönnek létre. A folyadékcseppekbe zárt töltéshordozók felületi sűrűsége az intenzív párolgás 

következtében egyre nagyobb lesz, szinte szétrobbannak a cseppek, s a szabaddá vált ionok 

gyorsítás után az analizátorban elválaszthatók fajlagos tömegük szerint. Az ionizáció 

leggyakrabban protonálódás, de más ion addíciója révén is létrejöhet. Lágy ionizációs 
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technika, mivel az ionizáció során nem gerjesztődnek (jelentős mértékben) a molekulák, 

kismértékű a fragmentáció. Az így keletkezett spektrumból elsősorban molekulatömeg 

információ nyerhető. Az APCI mérsékelten poláros vagy apoláros minták esetén használatos 

ionforrás. A folyadékkromatográfiás eluens molekulái koronakisülés hatására ionizálódnak, s 

ezek az ionok képesek protonálni (kémiai ionizáció) az eredetileg nemionos molekulákat. A 

keletkező pszeudo-molekulaionokat és néhány fragmensét gyorsítás után az analizátor 

választja szét [20, 21]. 

 

4.8.2. Tömegspektrometriás analizátorok 

 

Az analizátor választja el az ionforrásból érkező ionokat fajlagos tömegük szerint. Az 

elválasztás többféle elv alapján oldható meg. A dolgozat terjedelmi korlátai miatt a 

következőkben a munkám során általam is használt készülékben található kvadrupól (Q) és 

ioncsapda (Ion trap) analizátor kombinációját, a lineáris ioncsapdát (QTRAP) mutatom be. Ez 

a hibrid analizátor ötvözi a kvadrupól és az ioncsapda előnyeit. (3. ábra) 

 

3. ábra: A QTRAP analizátor felépítése (Sciex, CA, USA) 

 

Lényeges különbség a két analizátor között, hogy az ioncsapda a teljes 

tömegtartományban érzékeny, és lehetőséget ad a szerkezetkutatásra (MS
n
), míg a kvadrupól 

többféle pásztázást (scan) tesz lehetővé, viszont az érzékenysége nem éri el az ioncsapdáét. 

Kijelenthető, hogy a két eltérő megoldás remekül kiegészíti egymást. A QTRAP három 

egymás után elhelyezkedő kvadrupólból áll, melyek közül az utolsó ioncsapdává alakítható. A 

kvadrupól négy egymással párhuzamos rúd, amelyekre egyen- és váltófeszültséget 

kapcsolnak. A folyamatosan változó feszültség miatt az ionok spirális pályán mozognak és 

Kilépő rés 
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egy adott időpillanatban csak adott m/z értékű ion számára biztosítanak stabil áthaladást. A 

feszültségeket meghatározott értékek között változtatva egy tömegtartomány 

végigpásztázható, így kapjuk a normál tömegspektrumot [20]. Az első (Q1) és a harmadik 

(Q3) kvadrupól képes csak pásztázásra (SCAN), a második (q2) ütközési cellaként 

funkcionál. A következőkben a leggyakoribb és általam is használt scanfunkciók 

bemutatására szorítkozom. Normál pásztázás esetén választhatjuk a Q1 Scan-t, amire hármas 

kvadrupól üzemmódban van lehetőség. Ioncsapda módban az ennek megfelelő pásztázás az 

Enhanced MS Scan (EMS). Segítségükkel adott idő alatt az általunk megadott 

tömegtartományt végigpásztázva kaphatjuk az ún. teljes ionáram kromatogramot (TIC, Total 

Ion Chromatogram), egyes részeit kijelölve pedig az időablaknak megfelelő 

tömegspektrumot. A Selected Ion Monitoring (SIM) általunk kiválasztott ion vagy ionok 

vizsgálatát teszi lehetővé, így több nagyságrenddel érzékenyebb, mint a TIC, mivel az egész 

észlelési idő alatt csak a kiválasztott iont/ionokat mérjük. Úgy is mondhatjuk, hogy jobb 

jel/zaj viszonyt lehet elérni SIM üzemmód használatával, mivel nem a teljes tömegtartományt 

kell egy adott idő alatt végigpásztázni, csak az általunk megadott ionokat, ezért egy adott ion 

figyelésére lényegesen több idő jut. A Product Ion Scan, ioncsapda esetén Enhanced Product 

Ion Scan (EPI) (4. ábra) alkalmazásakor, a Q1 által kiválasztott anyaiont fragmentáljuk az 

ütközési cellában ütközőgáz és feszültség hatására. Az így töredezett ion fragmenseit 

detektáljuk a harmadik kvadrupól (ioncsapda) segítségével. Ez a pásztázási módszer kiválóan 

alkalmas szerkezetkutatásra, valamint mennyiségi meghatározások előkísérleteire. 

 

 

4. ábra: A product ion scan és enhanced product ion scan összehasonlítása. 

Mindkét esetben az első kvadrupóllal kiválasztunk egy anyaiont, a harmadik 

analizátorral pedig a fragmens ionokat pásztázzuk. (Sciex, CA, USA) 

 

A tömegspektrometriás mennyiségi meghatározások döntő többségét egy vagy több 

kiválasztott fragmentációs út monitorozásával (Selected Reaction Monitoring- SRM, vagy 

Multiple Reaction Monitoring-MRM) végzik, amely a 5. ábrán látható. Ebben az esetben a 
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Q1 kiválaszt egy „anyaiont”, amit a q2-ben fragmentálunk, majd a Q3 is csak egy kiválasztott, 

a vegyületre jellemző fragmensiont enged át. Érzékenysége és szelektivitása miatt mennyiségi 

meghatározásra az SRM/MRM módszer a legalkalmasabb [20, 21].  

 

5. ábra: Az MRM módszer (Sciex, CA, USA) 

 

A szemléletesség kedvéért a TIC, SIM, valamint MRM módszerek közötti lényeges 

érzékenységbeli és szelektivitásbeli különbséget az 6. ábrán mutatom be. A felvételek 

ugyanarról a mintáról készültek. 

 

6. ábra: TIC, SIM és SRM (MRM) érzékenységének összehasonlítása [28] 

 

 Doktori munkám során ilyen és ehhez hasonló MRM módszereket dolgoztam ki, 

melyeket a klinikákon hosszas módszerfejlesztés nélkül, problémamentesen tudnak 

alkalmazni. Tömegspektrometriás oldalról olyan kérdésekkel is foglalkoztam, melyekkel 

eddig nem találkoztam a szakirodalomban, viszont körbejárásuk elengedhetetlenül fontos a 

módszerek későbbi megbízható alkalmazása miatt. 
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5. Célkitűzés 

 

Doktori munkám során célul tűztem ki olyan tömegspektrometriás eljárások 

tudományosan megalapozott kidolgozását, amelyek a klinikai feladatok által megkövetelt 

érzékenységi és reprodukálhatósági elvárásokat teljesítik, valamint megfelelően robusztusak 

ahhoz, hogy jól felszerelt rutin laboratóriumokban is alkalmazni lehessen a jövőben. 

Kísérleteimmel a bevezetőben vázolt problémákra és kérdésekre próbáltam megoldást és 

válaszokat találni. 

Dolgozatom távlati 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. Munkatársainkkal igyekszünk elérni a betegek gyógyszerlebontó 

képességéhez igazítható terápia kialakítását, a megfelelő gyógyszerhatóanyag kiválasztását és 

az optimális adagolás meghatározását. 
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6. Kísérleti rész 

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

rendkívül érzékeny meghatározásához 

6.1.1 A kutatás háttere 
 

 Az emberi szervezetben a szteroid vázas hormonok szintézise koleszterinből történik, 

olyan szteroid-termelő endokrin mirigyek segítségével, mint például a mellékvese kéreg és az 

ivarmirigyek [23]. Ezek a vegyületek már rendkívül kis koncentrációban is jelentős biológiai 

hatást váltanak ki. Különböző biológiai mátrixokból történő mennyiségi meghatározásukhoz 

specifikus és érzékeny módszerekre van szükség. Korábban kimutatták, hogy a nyálban 

található kortizol mennyisége kitűnő egyezést mutat a szérumban található kortizol szabad 

frakciójával (nem fehérjéhez kötött), továbbá szoros összefüggést találtak a cirkadián ritmus 

(„napi biológiai óra”) és a kortizol szint változása között [24]. A klinikai gyakorlatban 

szteroidok mérésére első körben immunesszé módszereket szoktak alkalmazni, köszönhetően 

annak, hogy ezek a módszerek viszonylag olcsók és nagy áteresztőképességűek. Ezzel 

szemben hátrányuk – ahogy korábban is említettem – hogy kevéssé szelektívek és pontosak, 

mert más endogén vegyületekkel keresztreakciókat adhatnak. Fontos megjegyezni, hogy az 

immunesszé módszerek nem multikomponenses módszerek, és gyakran nem tudnak 

különbséget tenni az anyavegyület és metabolitjai között. Az elmúlt pár évben a 

folyadékkromatográfiával kapcsolt tandem tömegspektrometriás (LC-MS/MS) módszerek – 

érzékenységüknek és szelektivitásuknak köszönhetően – minden kétséget kizáróan 

elfogadottá és preferálttá váltak a klinikai diagnosztikában, így az endokrin betegségek 

kutatásában is [25]. Szteroidok mennyiségi meghatározásánál néhány nehézséggel is 

szembesülnünk kell. Sok közülük hidrofób, mely megnehezítheti folyadékkromatográfiás 

elválasztásukat, némelyikük pedig nem elég poláris, így electrospray (ESI) körülmények 

közötti ionizációjuk nem kielégítő. Éppen ezen okok miatt számos kutatás célja a szteroidok 

kimutatási határának javítása különböző módszerekkel. Ez különösen akkor fontos, ha egy 

biológiai mintában (nyál) meghatározni kívánt szteroidok szintje rendkívül alacsony. Szintén 

kiemelkedő szerepe van a kimutatási határ javításának, ha egy klinikai labor nem rendelkezik 

a legérzékenyebb tömegspektrométerrel. 

A nyál szteroid hormon összetételének vizsgálatát azért is övezi nagy érdeklődés, mert 

a nyál egyszerűen és non-invazív módon gyűjthető a gyermekkortól felnőttkorig bármikor. 

Bár a hormonok csupán 1-5 százaléka választódik ki a nyálba nem fehérjéhez kötött, szabad 
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formában [25], a nyál hormon koncentrációja kitűnő korrelációt mutat a szérumban mérhető 

teljes hormon koncentrációval [36, 37]. Lewis és Higashi részletesen beszámoltak a nyál, mint 

biológiai minta használatának előnyeiről és hátrányairól a klinikai diagnosztikában [38, 39]. 

Munkájukból érdemes kiemelni, hogy a nyál hormonkoncentrációjának mérése egyszerű és 

olcsó alternatívája lehet a szérum/plazma szabad (aktív) hormonkoncentrációja mérésének. A 

nyálból történő mérés egyik fő hátránya viszont, az alacsonyabb hormon koncentráció, mely 

jellemzően a vér hormonkoncentrációjának mindössze 1-10 százaléka. 

 A korábban említett érzékenységi problémák megoldására az egyik leghatékonyabb 

minta-előkészítési módszer a származékképzés. Az elmúlt körülbelül tíz évben számos 

tanulmány és összefoglaló mű született, mely szteroidok származékképzési reakcióit  

vizsgálta. Higashi és munkatársai bemutatták, hogy ESI-MS/MS mérésekhez milyen 

tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy származékképző reagensnek [30], melyet az alábbi öt 

pontban foglaltak össze: 

(1) a reagensnek tartalmaznia kell olyan molekularészt, mely proton-affinitása nagy, 

vagy állandó töltéssel rendelkezik, 

(2) a reagens molekulatömege ne legyen nagy, 

(3) a reagens mérsékelten hidrofób legyen, 

(4) a keletkező származéknak legyen jól fragmentálódó része, mely karakterisztikus 

leányiont biztosít alacsony energiájú CID (Collision Induced Dissociation) 

méréseknél is, 

(5) a származékképzés kvantitatív módon, egy lépésben játszódjon le. 

Ezeknek a feltételeknek megfelelően a 2-hidrazino-1-metilpiridin (HMP) alkalmas olyan oxo-

szteroidok (és más vegyületek) származékképzésére, amelyek reaktív oxo-csoportot 

tartalmaznak [35, 39–46]. A szakirodalomban egyértelműen ezt a nemrégiben kifejlesztett 

reagenst említik a leghatékonyabbnak, ezért vizsgálataimhoz én is ezt használtam. 

Más kutatócsoportok ettől eltérő módszereket használtak kortizol, kortizon és más 

szteroidok mennyiségi meghatározására. Vieira és munkatársai kortizol és kortizon nyálból 

történő mennyiségi meghatározását végezték, azok hidroxilamin származékainak segítségével. 

Kutatásukban részletesen összehasonlították a radioimmunesszé (RIA) mérések eredményeit 

az LC-MS/MS mérésekkel [37]. Arra a következtetésre jutottak, hogy a RIA módszerrel 

kapott koncentrációk szignifikánsabban magasabbak az egyes minták esetén, mint az LC-

MS/MS mérésekből kapott koncentrációk. Jensen és munkatársai kortizol, kortizon és 

melatonin mennyiségét határozták meg nyálban, hogy tanulmányozzák a szteroidok cirkadián 

ritmusát [38]. Módszerük érzékenysége lehetővé tette rendkívül alacsony koncentrációk 
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meghatározását is, mint például tesztoszteron mennyiségét nőkben, vagy a melatonin 

mennyiségét egészséges embereknél, napközben. Antonelli, munkatársaival szintén kortizol 

és kortizon meghatározásával foglalkoztak Cushing-szindróma diagnosztizálása érdekében 

[39]. Méréseikhez off-line és on-line SPE módszert is alkalmaztak. On-line SPE módszerrel 

más kutatásokban is találkozhatunk, például ösztradiol és 6 különböző oxo-szteroid 

mennyiségi meghatározása esetén [40]. Tomšíková rendkívül részletes tanulmányában szintén 

a minta-előkészítéssel foglalkozott. A minta-előkészítési folyamat az analitikai módszer egyik 

legfontosabb és leginkább időigényes része. Optimálása fontos szerepet játszik az 

érzékenység növelésében, valamint a mátrixhatás csökkentésében [41]. Shibayama és 

munkatársai a hormonpótló terápia hatékonyságát vizsgálták a mellékvesekéreg veleszületett 

megnagyobbodásában (Congenital Adrenal Hyperplasia, CAH) szenvedő betegeknél. Ennek 

érdekében LC-MS/MS módszert fejlesztettek 17α-hidroxiprogeszteron nyálból történő 

meghatározására, 2-hidrazinopiridin (2-hydrazinopyridine, HP) származékképző segítségével 

[42]. A szteroidok kimutatási határának csökkentése érdekében számos technikát és módszert 

alkalmaznak. Bizonyos esetekben azonban szükség lehet rendkívül alacsony kortizol és 

kortizon koncentráció mérésére, ezért munkám során kombináltam a fent bemutatott 

módszerek előnyeit (származékképzés, on-line SPE). A kimutatási határ további 

csökkentéséhez nagy mintatérfogat injektálása (100 µl) szükséges, az így megnövekedett 

mátrixhatás elhárítására pedig előtét oszlop használata javasolt. A származékképzés, az on-

line SPE és a nagy mintatérfogat injektálása lehetővé teszi a kimutatási határ, a mátrixhatás, 

valamint az analízisidő csökkentését egyaránt. 

 Kortizol és kortizon 2-hidrazino-1-metilpiridinnel történő származékképzési reakcióját 

eddig egyetlen kutatás sem vizsgálta. 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 nyál kortizol és 

kortizon mennyiségi meghatározására. A módszer egyszerűnek, rendkívül érzékenynek és 

megbízhatónak bizonyult, mely a klinikai diagnosztikában is megfelelően alkalmazható. 

6.1.2. Felhasznált anyagok 
 

 A felhasznált nagytisztaságú (>98%) kortizol és kortizon standardek, a 9,11,12,12 D4-

kortizol 100 µg/ml-es etanolos oldata, valamint a trifluor-ecetsav (TFA) a Sigma-Aldrich 

Kft.-től (Magyarország) származtak. Oldószerként etanolt (EtOH, gradient grade, VWR Kft., 

Debrecen, Magyarország), acetonitrilt (ACN, gradient grade, VWR Kft., Debrecen, 

Magyarország), etil-acetátot (Scharlab Hungary Kft., Debrecen, Magyarország), hangyasavat 
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(Reanal Kft., Budapest, Magyarország) és ioncserélt vizet (Milli-Q, Millipore Ltd., USA) 

használtam. 

6.1.3. Készülékek 

 

 Az LC-MS/MS méréseket Perkin Elmer Series 200 micro LC folyadékkromatográffal 

(Massachusetts, USA) és egy AB Sciex 6500 QTRAP típusú hármas kvadrupól - lineáris 

ioncsapda tömegspektrométerrel végeztem, mely Turbo V Source ionforrással volt felszerelve 

(AB Sciex, CA, USA). Az adatok gyűjtése és feldolgozása az Analyst szoftver 1.6.2 

verziójával történt (AB Sciex, CA, USA). Az on-line SPE kolonna egy Phenomenex 

gyártmányú Strata C18-E On-Line Extraction Cartridge volt (20 × 2,0 mm), melyet egy 

szintén Phenomenex gyártmányú C18 Security Guard Cartridge (4 × 2,0 mm) előtétoszloppal 

szereltem fel (Gen-Lab Kft., Budapest, Magyarország) 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 (Gen-Lab Kft., Budapest, Magyarország), hogy 

minél jobban óvjam a különböző szennyeződésektől. 

 

6.1.4. On-line SPE módszer 

 

 On-line SPE módszer kidolgozásánál a 7. ábrán látható oszlopváltós kromatográfiás 

programot alkalmaztam. A tömegspektrométerhez tartozó hatfuratú váltószelepet a szoftver 

segítségével vezéreltem, így vált lehetővé az on-line minta-előkészítés. ”A” pozícióban a 

mintában található célvegyületeket 0,1 % hangyasavat tartalmazó metanol:víz 5:95 (v/v) 

összetételű eluenssel (”C” pumpa) az on-line SPE kolonnára kötjük. Az oszlop kivezetése 

ebben az esetben egy oldószergyűjtő (waste) felé nyitott, míg az analitikai oszlopot az ”A” és 

”B” pumpából érkező eluensek mossák. Miután a minta meghatározni kívánt komponenseit az 

SPE kolonnán megtisztítottuk a zavaró mátrixkomponensektől, a váltószelep ”B” pozícióra 

vált és az ”A” és ”B” pumpák által előállított gradiens segítségével a komponenseket a 

rendszer az analitikai oszlopra juttatja, ahol megtörténik az egymástól való elválasztásuk. Ez 

idő alatt a ”C” pumpa újra ekvilibrálja az automata mintaadagolót és az SPE kolonnát, 

felkészülve a következő injektálásra. 
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7. ábra: Az on-line SPE módszer 

6.1.5. Folyadékkromatográfiás körülmények 

 

 A minta komponenseit lineáris gradiens elúciós módszerrel választottam el egymástól 

”A” eluensként 0,1 % hangyasavat tartalmazó víz, ”B” eluensként pedig 0,1 % hangyasavat 

tartalmazó acetonitril eluensek segítségével. Az áramlási sebesség 0,8 ml/perc volt, a gradiens 

programot a szoftver vezérelte. A ”C” eluens 0,1 % hangyasavat tartalmazó metanol:víz 5:95 

(v/v) összetételű elegy volt, a ”C” pumpa áramlási sebessége pedig 0,8 ml/perc volt, kivéve, 

ha az oldószergyűjtő felé volt kivezetve, ez esetben 0,1 ml/perc. Egy minta teljes mérési ideje 

7 perc volt, melybe beletartozik a kolonna ekvilibrálása és az injektálás időtartama is. Az 

automata mintaadagoló hőmérsékletét 10 °C fokra állítottam be, az injektált minta térfogata 

pedig 100 µl volt. A HPLC módszer részletei a 1. táblázatban láthatóak. 

 

1. táblázat 

Az on-line SPE/HPLC módszer körülményei 

Idő 

(min) 

Áramlási 

sebesség 

(ml/min) 

Gradiens elúció 

(A+B pumpa) 

 

B pumpa (%) 

Idő 

(min) 

Izokratikus elúció 

(C pumpa) 

 

Áramlási 

sebesség 

(ml/min) 

Idő 

(min) 

Szelepváltó 

pozíciója 

0 0,8 5 0 0,8 0 A 

2,5 0,8 5 2,1 0,8 2 B 

3,5 0,8 90 2,2 0,1   

5 0,8 90 5,9 0,1   

5,5 0,8 5 6,0 0,8   

7 0,8 5 7,0 0,8 7 A 
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6.1.6. Tömegspektrometriás körülmények 

 

 Az ionizáció pozitív ESI módban történt, a porlasztógáz, szárítógáz és függönygáz 

nitrogént volt. A készülékhez tartozó nitrogéngáz értékek rendre 30, 30 és 40 voltak. Az 

ionforrás feszültségét +5,5 kV-ra, hőmérsékletét 500 °C-ra állítottam be. A 

tömegspektrométert MRM módban használtam, a dwell time (az az idő, amíg a készülék egy 

MRM átmenetet figyel) 40 ms volt minden egyes MRM átmenet esetén, ütközőgázként pedig 

nitrogént alkalmaztam. A mennyiségi meghatározáshoz általam kiválasztott MRM átmenetek 

a következők voltak: kortizol-biszHMP és kortizon-biszHMP esetén rendre 287,1 → 121,1 

m/z és 286,2 → 121,1 m/z, valamint kortizol-HMP és kortizon-HMP esetén rendre 468,2 → 

121,1 m/z és 466,2 → 121,1 m/z. 

 

6.1.7. Nyálminták gyűjtése és előkészítése 

 

 A nyálmintákat gyapotvattát tartalmazó Salivette csövekbe (Sarstedt, Nümbrecht, 

Németország) gyűjtöttük. Annak érdekében, hogy az ételek okozta szennyeződéseket 

elkerüljük, a mintákat legalább 30 perccel étkezés illetve folyadékfogyasztás után vettük le, 

továbbá a fogínyvérzés okozta vérszennyeződések miatt a mintákat legalább 1 órával 

fogmosás után gyűjtöttük. A minta-előkészítés megkezdéséig minden mintát -20 °C fokon 

tároltam. Felolvasztás után a mintákat 10 percig centrifugáltam 2000 g-nek megfelelő 

fordulatszámon, így eltávolítva a nagyobb szemcséket és tiszta folyadékot kapva. 

 Folyadék-folyadék extrakciót hajtottam végre, melynek során 250 µl nyál mintához 

750 µl etil-acetátot adtam, mely 10 ng/ml koncentrációban tartalmazta a D4-kortizol belső 

standardet. Az elegyet 2 percen át vortex-szel kevertettem, majd 5 percig szobahőmérsékleten 

tároltam, hogy a két fázis szétváljon. Az etil-acetátos fázist (700 µl) kipipettáztam a vizes 

fázis tetejéről, majd nitrogénáramban szárazra pároltam. A származékképzési reakció  

elvégzése előtt az így előállt mintákat 700 µl etanolba oldottam vissza. 

 

6.1.8. Kalibráció 

 

 Kortizolból és kortizonból 1 mg/ml-es törzsoldatot készítettem etanolban. Ennek a 

törzsoldatnak a további etanolos hígításával készítettem egy oldatsorozatot, melyet a 

nyálminták adalékolásához tudtam használni. Mivel a nyál egy nem szteroid-mentes biológiai 
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mátrix, a kalibrációhoz viszont vak (szteroid-mentes) nyálra volt szükségem, ezért nagy 

mennyiségű, egészséges egyedektől származó nyálmintával a következő lépéseket végeztem 

el: 20 ml nyálat 4 órán keresztül 2 g aktív szénnel kevertettem, majd 2000 g-nek megfelelő 

fordulatszámon 1 órán át centrifugáltam. A felülúszót Millex GP típusú (Merck Millipore, 

Billerica, MA, USA), fecskendőre szerelhető szűrőn (0,22 µm) átszűrtem. Az így előállt szűrt 

nyálat (ami az itt bemutatott módszer alapján nem tartalmaz szteroidokat), használtam a 

kalibrációs oldatok elkészítéséhez. 250 µl nyálat kortizollal és kortizonnal adalékoltam az 

alábbi kalibrációs sornak megfelelően: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, és 5000 

pg/ml. Az így elkészült mintákat az előzőek szerint előkészítettem, elvégeztem a 

származékképzési reakciót, majd injektáltam az LC-MS/MS rendszerbe. 

6.1.9. Kortizol és kortizon származékképzése HMP reagenssel (optimált) 

 

 A származékképzési reakció előtt a mintákat az 6.1.7. szakaszban leírtak szerint 

előkészítettem. A származékképzési reakció a következők szerint zajlott: a 700 µl etanolos 

mintákhoz 100 µl HMP-t (1 µg/ml koncentrációjú oldat etanolban) és 5 µl TFA-t adtam, majd 

a reakcióelegyet 60 percig 60 °C fokon tartottam. A reakció végeztével az oldószert nitrogén 

alatt bepároltam, majd az LC-MS/MS injektálás előtt a mintát 120 µl kezdeti eluensben 

(ACN/víz, 5/95) visszaoldottam. A származékképzési reakció kortizol esetén a 8. ábrán 

látható. 

 

8. ábra: A kortizol és 2-hidrazino-1-metilpiridin reakciója 
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6.1.10. A minta-előkészítés és a származékképzési reakció körülményeinek optimálása 

 Annak érdekében, hogy a reakciónak jó hozama legyen, továbbá a lehető 

legalacsonyabb LLOQ (Lower Limit of Quantitation) értékeket érjem el, a származékképzési 

reakció alábbi paramétereit vizsgáltam: katalizátor, reakció idő, hőmérséklet, és az 

alkalmazott reagens feleslege. 

 Tizenkét különböző savat (trifluorecetsav, TFA; trifluoretanol, TFE; klórecetsav, 

MCA; brómecetsav, MBA; jódecetsav, IAA; diklórecetsav, DCA; difluorecetsav, DFA; 

triklórecetsav, TCA; oxálsav, OA; benzoesav, BA; 4-metoxibenzoesav, p-OMeBA; p-

toluolszulfonsav, p-TSA) teszteltem annak érdekében, hogy megvizsgáljam, melyik 

katalizálja legjobban a származékképzési reakciót. A reagensek mindegyike tömény oldat, 

vagy telített etanolos oldat volt és minden esetben a komponensek csúcs alatti területeit 

hasonlítottam össze. A savak kiválasztásánál lényegében a savi erősség finomhangolása volt a 

cél a halogénatom változtatásával és a karbonsav jelleg megtartásával. 

 A reakcióidő és hőmérséklet vizsgálatához 0,1 µg/ml szteroid oldatokat 

származékoltam HMP-vel 25 és 60 °C fokon, mindkét hőmérsékleten 15, 30 és 60 percig. 

Ebben az esetben is a csúcs alatti területeket hasonlítottam össze. 

 A reagens-felesleg vizsgálatához két koncentrációszinten (0,1 ng/ml és 0,1 µg/ml) 

végeztem el a szteroidok származékképzését, mindkét esetben az alábbi reagens-felesleget 

alkalmazva: 1:1, 1:2, 1:5, 1:20, 1:200.  

 

6.1.11. A módszer validálása 

 

 Az analitikai módszer részleges validálását az amerikai Food and Drug Administration 

(FDA) “Guidance for Industry, Bioanalytical Method Validation” irányelvei szerint végeztem 

[43]. 

 Szelektivitás 

 A mérési módszer szelektivitásának meghatározásához összehasonlítottam az 

adalékolatlan szteroid-mentes nyál (vak minta) és a meghatározási határ alsó pontjához 

tartozó (LLOQ), szteroidokkal adalékolt nyál kromatogramját és megvizsgáltam, hogy a 

kortizol és kortizon retenciós idejénél tapasztalható-e bármilyen jel, amely a meghatározást 

zavarhatná. 



28 
 

Kalibrációs egyenes linearitása és kimutatási határ 

 A kalibrációs oldatok koncentrációjának függvényében ábrázoltam az egyes 

oldatokhoz tartozó csúcs alatti területet, így kaptam a mennyiségi meghatározáshoz használt 

kalibrációs görbét. Kortizol és kortizon kalibrációs egyenese linearitásának vizsgálatához tíz 

kalibrációs pontot mértem, összesen öt különböző mérési periódusban. Így elég adat állt 

rendelkezésemre, hogy meghatározzam a kalibrációs egyenesek linearitását. A linearitást 

kielégítőnek tekintettem, ha a korrelációs együttható (r) nagyobb volt, mint 0.99. A kimutatás 

alsó határa (Lower Limit of Detection, LLOD) az a legkisebb koncentráció, melynél a 

tapasztalt jel/zaj viszony 3/1. A mennyiségi meghatározás alsó határa (LLOQ) az a 

koncentráció volt, melynél a jel/zaj arány legalább 5/1, továbbá a pontosság (relative error, 

RE) a névleges koncentrációhoz tekintve ± 20%-on belüli és a variációs koefficiens (szórás, 

coefficient of variaton, CV) kisebb, mint 20%. 

 

 Mátrixhatás 

 Mivel a nyál egy komplex biológiai mátrix, így a meghatározni kívánt vegyületek 

mellett számos más zavaró komponens is jelen lehet a mintában, ezért fontos kideríteni ezek 

hatását a mennyiségi meghatározásra. A mátrixhatás vizsgálatához összehasonlítottam a 

származékolt szteroidokkal adalékolt nyál minta csúcs alatti területeit a származékolt 

szteroidok standard oldatának csúcs alatti területeivel, három koncentrációszinten, három 

ismétlésben. Ezek az ún. Quality Control (QC) koncentrációszintek az alábbiak voltak: 30, 

300 és 3000 pg/ml, mindkét szteroidra. Amennyiben a két mintában a szteroidok csúcs alatti 

területeinek aránya 85 és 115% közé esik, úgy a mátrixhatás elhanyagolhatónak tekinthető. 

 

Stabilitás 

 A kortizol-biszHMP és kortizon-biszHMP származékok nyálban való stabilitásának 

vizsgálatához szintén QC mintákat használtam, az imént említett három koncentrációszinten. 

Ezen belül vizsgáltam a vegyületek rövid távú stabilitását szobahőmérsékleten, 4 órán 

keresztül; hosszú távú stabilitásukat -20 °C fokon 14 napig; három lefagyasztás (-80 °C) – 

felolvasztás (szobahőmérséklet) ciklust; valamint az automata mintaadagoló körülményei 

között, 10 °C fokon 24 órán át. 
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6.1.12. Eredmények és értékelésük 

 Annak érdekében, hogy a tömegspektrometriás mennyiségi meghatározás pontos és 

érzékeny legyen, MRM módszert dolgoztam ki a két szteroid nyálból történő méréséhez. Az 

MRM átmeneteket és MS paramétereket a szteroidok, valamint a szteroid származékok 

törzsoldatának fecskendőpumpán keresztül történő direkt injektálásával választottam ki, 

illetve optimáltam. A komponensek ESI ionizációját követően a tömegspektrumban 

megfigyelhető volt a kortizol-HMP 468,2 m/z és kortizon-HMP 466,2 m/z egyszeresen töltött 

molekulaionja ([M]
+
), valamint a kortizol-biszHMP 287,2 m/z és a kortizon-biszHMP 286,2 

m/z kétszeresen töltött molekulaionja ([M]
2+

). Az első esetben a szteroidokra egy 

származékképző csoport kapcsolódott, míg a második esetben kettő. Úgynevezett Enhanced 

Resolution (megnövelt felbontású) spektrumot vettem fel a kétszeresen töltött ionok 

tömegtartományában, annak érdekében, hogy megbizonyosodjak róla, valóban kétszeresen 

töltött ionokról van szó (9. ábra). 

 

9. ábra: A kortizon-biszHMP és a kortizol-biszHMP megnövelt felbontású (Enhanced 

Resolution, ER) spektruma 

Az ábrán látható, hogy az egyes származékokhoz tartozó ionok 0,5 tömeg távolságra vannak 

egymástól, mely alapján kijelenthető, hogy kétszeresen töltött ionokról van szó. Higashi és 

munkatársai progeszteron és androszténdion bisz-HMP származékai esetén [M-1]
+
 típusú 

molekulaionokról számoltak be [34], ezzel szemben én nem találkoztam hasonló 

molekulaionokkal az általam vizsgált szteroidok bisz-HMP származékainak 

tömegspektrumában. Az egyes komponensek MRM átmeneteinek kiválasztásához MS/MS 
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spektrumokat vettem fel a két szteroid bisz-HMP származékairól (10. ábra). Az egyszeresen 

és kétszeresen származékolt vegyületek, valamint a belső standard származékának MRM 

átmeneteit és a hozzájuk tartozó MS paramétereket a 2. táblázatban foglaltam össze. Minden 

egyes komponens esetében az intenzívebb MRM átmenetet használtam a mennyiségi 

meghatározáshoz (quantifier), a kevésbé intenzívet pedig a minőségi azonosításhoz 

(qualifier). 

 Oxoszteroidok HMP-vel történő származékképzése során E- és Z-izomerek 

keletkezhetnek, ezért kromatogramjukon ikercsúcsok jelenhetnek meg. Miután a kortizol két, 

a kortizon három oxo-csoporttal is rendelkezik, kétszeresen és háromszorosan származékolt 

hidrazonok képződésére is van lehetőség. Kísérleteim bizonyítják, hogy mindkét szteroid 
 

 

10. ábra: A kortizol-biszHMP (a) és kortizon-biszHMP (b) MS/MS spektruma 
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tömegspektrumában csak egyszeres vagy kétszeres származékaik mutathatók ki. Kortizon 

esetében valószínűsíthetően azért nincs háromszorosan származékolt termék, mert a 11-es 

helyzetben lévő oxocsoport kevésbé reaktív, valamint a vele történő reakció sztérikusan 

gátolt. Mindezek figyelembevételével megállapítható, hogy a kétszeresen származékolt 

kortizol és kortizon 4-4 különböző termék lehet (E,E- E,Z- Z,E- és Z,Z-izomer), mert a 

származékképző csoportok a vegyületek mindkét oldalán lehetnek cisz- vagy transz-állásúak. 

 

 

2. táblázat 

A vizsgált komponensek MS/MS paraméterei 

Komponens MRM (Da) DP (V) EP (V) CE (eV) CXP (V) 

Kortizol-HMP 
468,2 → 450,1 121 10 29 14 

468,2 → 121,0 121 10 39 14 

Kortizon-HMP 
466,2 → 448,3 141 10 31 26 

466,2 → 121,0 141 10 41 14 

D4-kortizol-HMP 
472,2 → 454,1 115 10 36 12 

472,2 → 121,0 115 10 32 12 

Kortizol-bisHMP 
287,1 → 121,1 1 10 27 14 

287,1 → 108,1 1 10 31 14 

Kortizon-bisHMP 
286,2 → 121,1 1 10 27 12 

286,2 → 108,1 1 10 31 12 

D4-kortizol-bisHMP 
289,3 → 121,1 5 10 30 15 

289,3 → 108,1 5 10 30 15 

  

Előzetes kísérleteim során sikerült megvalósítani az említett négy termék HPLC 

elválasztását egy Luna Phenyl-Hexyl oszloppal (50 mm × 2 mm; 5 μm) (11. ábra). Kortizol 

esetében négy, kortizonnál pedig három egymástól elváló csúcsot észleltem. Ezek a termékek 

izobár vegyületek, továbbá MS/MS spektrumuk is nagyfokú hasonlóságot mutatott. Az 

egyértelmű konfigurációs hozzárendeléshez (melyik izomerhez melyik csúcs tartozik) nem 

állt rendelkezésemre elegendő adat. 
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11. ábra: A kortizol-biszHMP és kortizon-biszHMP hidrazon származékainak MRM 

kromatogramja. 

A megfelelő, csaknem alapvonali elválasztás az izomerek eltérő térállására vezethető vissza. 

Figyelemre méltó, hogy csak akkor tapasztaltam négy, illetve három csúcsot a 

kromatogramokon, ha p-toluolszulfonsavat használtam katalizátorként. Minden más 

savkatalizátor esetén (6.1.10. fejezet) csak két csúcs volt tapasztalható. Másik érdekes 

megfigyelés, hogy az első és második két csúcs MRM aránya eltérő, első két csúcs esetén a 

második MRM átmenet intenzívebb, míg a második két csúcsnál fordítva. Ez a jelenség 

szintén a négy különböző izomer különböző szerkezeti adottságai miatt lehetséges. A végső 

módszer kidolgozásánál azonban nem volt szükségem a négy izomer alapvonali 

elválasztására, ezért úgy módosítottam a HPLC módszert (meredekebb gradiens), hogy a 

csúcsok összetolódjanak, egy csúcsként jelentkezve a kromatogramon. Ennek köszönhetően 

mind a kimutatási határ (LLOQ), mind a detektálási határ (LLOD) javulását sikerült elérnem. 

 Az egy mintára jutó analízisidő 7 perc lett, melyet az on-line SPE módszernek 

köszönhetően értem el, mivel egy időben zajlik a minta mátrixkomponensektől való 

megtisztítása és az LC-MS mérés. Az on-line SPE módszer a nagy térfogatú minta (100 μl) 

injektálása miatt – a megnövekvő mátrixhatás elkerülése érdekében – különösen fontos volt. 

 A származékképzési reakció vizsgálatánál 12 különböző sav katalizátorként való 

alkalmazhatóságát hasonlítottam össze. Az eredmények alapján megállapítható, hogy az 

oxálsav katalizálta legjobban a reakciót (12. ábra). Ennek ellenére további kísérleteim során, 

éles minták esetén nem mutatott olyan jó eredményeket, mint a TFA. Ez a jelenség a valódi 

minták mátrixhatásának tudható be. Azért, hogy a későbbiekben megfelelően érzékeny legyen 

a módszer, minden esetben TFA-t használtam a származékképzési reakcióhoz. Ez az 

eredmény összhangban van a korábbi publikációkban leírtakkal [30, 32–34]. 
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12. ábra: Kortizol ( ) és kortizon ( ) HMP-vel történő származékképzési 

reakciójának vizsgálata. 

 A reakció körülményeinek vizsgálatával kapcsolatban az alábbi megállapításokra 

jutottam: mind a hőmérséklet (melegítés), mind az idő jótékony hatással van a reakció 

hozamára. Szobahőmérsékleten (25 °C) 15, 30 és 60 perc után is a reakcióelegy 1:1 arányban 

tartalmazta a mono- és bisz-hidrazon származékokat. Hasonló arány mutatkozott 60 °C fokon 

15 és 30 perc után. A hőmérséklet emelésének köszönhetően (25 → 60 °C) azonban több 

bisz-hidrazon származék keletkezett. Amennyiben a hőmérsékletet 60 °C fokra állítottam és a 

reakcióidő 1 óra volt, úgy a mono- és bisz-hidrazon arány elérte az 1:30-at. A bisz-hidrazonok 

kitermelése nem javult tovább hosszabb reakcióidő alkalmazása esetén sem. Ami a reagens-

feleslegvizsgálatát illeti, mindkét koncentrációszinten elegendőnek bizonyult a HMP 20-

szoros feleslege, így a későbbiekben is olyan oldatot használtam a származékképzéshez, 

amely a szteroidok várható szintjénél legalább 20-szor töményebb. Megállapítható tehát, hogy 

a mono- és bisz-hidrazonok aránya függ a reakcióidőtől, hőmérséklettől és az alkalmazott 

katalizátortól is, a reagens-felesleg viszont nincs hatással arányukra. Összefoglalva 

elmondható, hogy a 6.1.9. fejezetben bemutatott körülmények között főként bisz-hidrazonok 

keletkeznek kortizol és kortizon HMP-vel történő reakciója során. 

 Vizsgáltam a származékképzés hatását az általam kidolgozott módszer 

érzékenységére. Ehhez 250 μl szteroidmentes (vak) nyálmintát adalékoltam kortizonnal és 

kortizollal 5 pg/ml koncentráció-szinten, majd elvégeztem a minta-előkészítést és a 
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származékképzést. A két bisz-hidrazon csúcsának jel/zaj viszonya 3,5 volt (13. ábra, b). 

Származékképzés nélkül ugyanilyen jel/zaj viszonyt csak az 5 ng/ml koncentrációjú oldattal 

sikerült elérnem, ekkor természetesen a kortizol és kortizon MRM átmeneteit vettem 

figyelembe.  Megállapítható tehát, hogy a HMP-vel történő származékképzéssel, jelen 

módszer esetében ezerszeres érzékenység-növekedés érhető el. 

 

Szelektivitás 

 A módszer szelektivitását szteroid-mentes nyálminta és az LLOQ szinten (5pg/ml) 

kortizollal és kortizonnal adalékolt nyál minta MRM kromatogramjainak összehasonlításával 

vizsgáltam. A kortizon-biszHMP és kortizol-biszHMP retenciós ideje rendre 3,23 és 3,24 perc 

volt. A szteroid-mentes nyálminta MRM kromatogramján nem láttam zavaró csúcsot a két 

vegyület retenciós idejénél, így a kidolgozott módszer szelektívnek tekinthető (13. ábra). 

 

Kalibrációs egyenes linearitása és kimutatási határ 

 A kortizol-biszHMP kalibrációs egyenesének egyenlete y = 531x + 108000 (r = 

0,9989) volt, az 5-5000 pg/ml tartományon lineáris. Kortizon-biszHMP esetén az egyenes 

egyenlete y = 488x + 111000 (r = 0,9997) volt, a 10-5000 pg/ml tartományon szintén lieáris. 

A lineáris regressziós analízisnél 1/koncentráció súlyozás segítségével állt elő a megfelelő 

pontosság és precizitás, minden egyes kalibrációs ponthoz (3. táblázat). A legkisebb 

detektálható mennyiség (LLOD) rendre 2 és 5 pg/ml volt kortizol és kortizon esetén, 3:1 

jel/zaj arány mellett. A kimutatás alsó határa (LLOQ) 5 pg/ml (kortizol) és 10 pg/ml 

(kortizon) volt, mindkét esetben 20% alatti relatív hibával és 80-120% közötti szórás 

értékekkel. 
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13. ábra: D4-kortizol-biszHMP, kortizol-biszHMP és kortizon-biszHMP MRM kromatogramjai. (a) vak nyálminta (b) LLOQ (5pg/ml) 

koncentrációhoz tartozó adalékolt nyálminta, (c) 500 pg/ml szinten adalékolt nyálminta, (d) „ismeretlen” nyálminta egy egészséges önkéntestől. 
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3. táblázat 

A kortizol-biszHMP és kortizon-biszHMP mért koncentrációi a kalibrációs oldatokban 

Komponens 
Statisztikai 

változó 

Névleges koncentráció (pg/ml, n=5) 

5 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 

Kortizol-

biszHMP 

Átlag 5,1 9,0 21,6 51,2 98,4 204,2 500 1004 2032 4964 

RE (%) 1,5 -9,7 8 2,4 -1,6 2,1 0,2 0,4 1,6 -0,7 

CV (%) 6,5 2,5 2,2 1,4 2,1 2,9 1,6 1,7 0.3 0,4 

Kortizon-

biszHMP 

Mean - 9,3 20,6 50,5 96,7 205,2 502 1011 1996 5032 

RE (%) - -7,4 2,8 1,0 -3,3 2,6 0,4 1,0 -0,2 0,7 

CV (%) - 3,7 5,0 3,4 2,6 2,9 2,0 1,4 0,5 0,8 

 

Mátrixhatás 

 A mátrixhatás értékek kortizol esetén alacsony, közepes és magas (30, 300 és 3000 

pg/ml) koncentrációjú QC mintáknál rendre 94.2 ± 3.1, 89.8 ± 1.6 és 96.5 ± 1.8% voltak, míg 

ugyanez kortizonnál az alábbiak szerint alakult: 92.7 ± 2.8, 94.2 ± 2.7 és 95.1 ± 2.2%. Ezek az 

eredmények megerősítik, hogy a két szteroidra nézve a mátrixhatás elhanyagolható. 

Stabilitás 

 A stabilitásvizsgálat eredményei azt mutatták, hogy szobahőmérsékleten, 4 óra állás 

után a bisz-hidrazonok mennyisége mintegy 15%-kal csökkent, míg ezzel párhuzamosan a 

mono-hidrazonok mennyisége nőtt. Ezek alapján azt a következtetést vontam le, hogy 

szobahőmérsékleten a bisz-hidrazon származékok visszaalakulnak mono-hidrazonokká, 

elveszítve egyik származékképző csoportjukat. Ez a visszaalakulás, illetve csökkenés 24 órán 

át elkerülhető volt, ha a mintákat a 10 °C fokra beállított automata mintaadagolóban tartottam. 

A bisz-hidrazon származékok egyaránt stabilak voltak -20 °C fokos tárolás során és 3 

fagyasztás-felolvasztás ciklus után is. 

 

6.1.13. Összefoglalás 

 

 Kortizol és kortizon 2-hidrazino-1-metilpiridinnel (HMP) történő származékképzési 

reakcióját korábban nem vizsgálták. A két szteroid nyálból történő mennyiségi 

meghatározásához egy új, on-line SPE LC-MS/MS módszert fejlesztettem, mely során 
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részletesen vizsgáltam magát a származékképzési reakciót is. A módszer néhány egyszerű 

minta-előkészítési lépésből áll (pipettázás, extrakció, oldószercsere, származékképzés, 

bepárlás és visszaoldás), az LC-MS/MS analízis ideje pedig 7 perc mintánként. A részleges 

validálás alapján a módszer rendkívül érzékeny, viszonylag egyszerű minta-előkészítést 

igényel, nagy áteresztőképességű, pontos és minden tekintetben megfelel a bioanalitikai 

módszerekkel szemben támasztott követelményeknek. A kidolgozott módszer hasznos lehet 

számos endokrin betegség (például Cushing-szindróma) diagnózisában és kezelésében. Az 

általam kidolgozott módszert később klinikai vizsgálatok során is sikeresen alkalmazták. 
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6.2. A bajkalin szokatlan folyadékkromatográfiás viselkedése: egy fordított 

fázisú folyadékkromatográfiás oszlop HILIC jellegű tulajdonsága 

6.2.1 A kutatás háttere 

A bajkalin (bajkalein metabolitja) antioxidáns [44], rákellenes [45], 

gyulladáscsökkentő [46,47], és vírusölő [48] tulajdonságú vegyület. Ennek köszönhetően 

farmakokinetikai és terápiás hatásainak kutatását az elmúlt évtizedben nagy érdeklődés 

övezte. Megtalálható a Scutellariae nemzetség néhány fajában (pl. bajkáli csukóka) és a 

belőlük készülő gyógyszerekben, gyógyhatású készítményekben [49]. Számos tanulmány 

vizsgálta a bajkáli csukóka (Scutellariae baicalensis) szárított gyökerében található, biológiai 

hatással rendelkező komponensek egymás melletti meghatározásának lehetőségét. Ezek az 

analitikai módszerek általában nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiát (HPLC), 

folyadékkromatográffal kapcsolt tömegspektrometriát (LC-MS), valamint 

folyadékkromatográffal kapcsolt tandem tömegspektrometriát (LC-MS/MS) használnak [50–

58]. Saját méréseimnél a folyadékkromatográfiás módszerfejlesztés során érdekes problémára 

derült fény. A bajkalin kromatogramján, a vele megegyező MRM átmenettel jelentkezett egy 

zavaró csúcs. Mindegyik kutatás esetében fordított fázisú folyadékkromatográfiás rendszert 

használtak, az általam tapasztalt problémát azonban csak egy cikk említette érintőlegesen 

[57]. 

 A bajkalein orális adagolás után jól felszívódik, és bajkalinná metabolizálódva kerül a 

szisztémás keringésbe [16, 17]. Az intracellulárisan képződő bajkalin hatékony szállítása az 

enterocytákból (hámréteg sejtjei a bélben, melyek a felszívódást segítik) valószínűsíthetően 

ún. hordozók által közvetített (carrier-mediated) transzporttól függ [61]. Ahhoz, hogy 

meghatározzuk melyik transzporternek van kulcsszerepe a bajkalin sejtekből történő 

kiáramlásakor, az ATP függő bajkalin felhalmozódást kell meghatároznunk. Ez elvégezhető 

közvetlenül olyan membránvezikulákból, melyekben a transzporterek túlexpresszáltak [62]. 

Esetemben a membránvezikula minták feltárt sejteket jelentenek, melyeket leggyakrabban 

egy eppendorf cső aljára liofilizálnak. Számos módszer létezik flavonoidok elválasztására és 

mennyiségi meghatározására, azonban nincs köztük olyan módszer, melyet bajkalin 

membránvezikulákból történő mennyiségi meghatározására dolgoztak volna ki. Mivel 

várhatóan nagyon alacsony bajkalin koncentrációt is mérnem kellett, fontos volt egy 

rendkívül érzékeny, szelektív és gyors módszer kidolgozása. 

Munkám során LC-MS/MS módszert dolgoztam ki és validáltam bajkalin mennyiségi 

meghatározására, membránvezikulákból. A módszer gyorsnak, egyszerűnek, rendkívül 
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érzékenynek és megbízhatónak bizonyult, melyet a későbbiekben sikeresen alkalmaztunk 

vezikuláris transzport esszék során. 

6.2.2. Felhasznált anyagok 

 A felhasznált nagytisztaságú (>99%) bajkalin standard a Sigma-Aldrich Kft.-től 

(Magyarország) származott. Oldószerként metanolt (MeOH, gradient grade, VWR Kft., 

Debrecen, Magyarország), acetonitrilt (gradient grade, VWR Kft., Debrecen, Magyarország), 

hangyasavat (Reanal Kft., Budapest, Magyarország), dimetil-szulfoxidot (DMSO, analytical 

grade, Reanal Kft., Budapest, Magyarország), és ioncserélt vizet (Milli-Q, Millipore Ltd., 

USA) használtam. Mindegyiket további tisztítás nélkül alkalmaztam. 

6.2.3. Törzsoldatok, kalibrációs és quality control (QC) oldatok készítése 

Bajkalint DMSO-ban oldva 1 mM-os törzsoldatot készítettem. A további hígításokhoz 

0,1% hangyasavat tartalmazó víz/metanol (2:8 v/v) elegyét használtam, mely segítségével az 

alábbi koncentrációjú oldatokat készítettem el: 1, 2,5, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 nM. 

A kalibrációs oldatok minden esetben úgy készültek, hogy az előzőekben higított oldatokból 

200 µl-t pipettáztam bajkalint nem tartalmazó, beszárított membránvezikulákra, melyeket egy 

órán át állni hagytam. A vak minták a fentiekben leírtak szerint készültek minden méréshez, 

ebben az esetben viszont sem az oldat, sem a membránvezikula nem tartalmazott bajkalint. 

QC mintákat szintén az előzőekben leírtak szerint készítettem alacsony (3nM), közepes (30 

nM) és magas (300 nM) koncentrációszinten. Az így elkészült oldatokat az LC-MS 

rendszerbe történő injektálás előtt 200 µl-es mintatartó edényekbe pipettáztam át. A mérések 

megkezdéséig minden oldatot 4 °C fokon tároltam. 

6.2.4. Minta-előkészítés 

 Az előzetesen beszárított membránvezikula mintákhoz 200 µl 0,1 % hangyasavat 

tartalmazó víz/metanol (2:8 v/v) elegyét adtam, az így előállt oldatokat egy órán keresztül 

szobahőmérsékleten állni hagytam. Az LC-MS rendszerbe történő injektálás előtt a mintákat 

200 µl-es mintatartó edényekbe pipettáztam át. 

6.2.5. Módszerek és körülmények 

 A mérésekhez Perkin Elmer Series 200 micro LC folyadékkromatográfot 

(Massachusetts, USA) és egy AB Sciex 6500 QTRAP típusú hármas kvadrupól - lineáris 

ioncsapda tömegspektrométert használtam, mely Turbo V Source ionforrással rendelkezik 
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(AB Sciex, CA, USA). Az adatok gyűjtése és feldolgozása az Analyst szoftver 1.6.2 

verziójával történt (AB Sciex, CA, USA). 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. Az áramlási sebesség 0,8 ml/perc volt, a 

gradiens elúciós program a 4. táblázatban látható. Ennek köszönhetően egy minta 

leméréséhez szükséges idő – beleértve az ekvilibrálást és az injektálást is – 8 perc volt. Az 

automata mintaadagoló hőmérsékletét 14 °C fokra állítottam be, az injektálási térfogat 10 µl 

volt. Az ionizáció pozitív ESI módban történt, a porlasztógáz, szárítógáz, valamint a 

függönygáz nitrogén volt. A készülékhez tartozó nitrogéngáz értékek rendre 20, 30 és 35 

voltak. Az ionforrás feszültségét +5,5 kV-ra állítottam be. A tömegspektrométert MRM 

módban használtam, a dwell time 75 ms volt, ütközőgázként nitrogént alkalmaztam. A 

bajkalin mennyiségi meghatározásához kiválasztott MRM átmenetek a következők voltak: 

447,1 → 271,1 m/z és 447,1 → 253,1 m/z. 

4. táblázat 

Az alkalmazott HPLC gradiens 

Idő (perc) Áramlási sebesség (ml/perc) A eluens (%) B eluens (%) 

0 0,8 20 80 

1 0,8 20 80 

2,5 0,8 98 2 

6 0,8 98 2 

6,5 0,8 20 80 

8 0,8 20 80 

 

6.2.6. A módszer validálása 

 Az analitikai módszer validálását az amerikai Food and Drug Administration (FDA) 

“Guidance for Industry, Bioanalytical Method Validation” irányelvei szerint végeztem [43]. 

Szelektivitás 

 A mérési módszer szelektivitásának meghatározásához összehasonlítottam az 

adalékolatlan membránvezikula (vak minta) és a meghatározási határ alsó pontjához tartozó 

(LLOQ), bajkalinnal adalékolt membránvezikula kromatogramját és megvizsgáltam, hogy a 

bajkalin retenciós idejénél tapasztalható-e bármilyen jel, amely a meghatározást zavarhatná. 
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Kalibrációs egyenes linearitása és kimutatási határ 

 A kalibrációs oldatok koncentrációjának függvényében ábrázoltam az egyes 

oldatokhoz tartozó csúcs alatti területet, így kaptam a mennyiségi meghatározáshoz használt 

kalibrációs görbét. A bajkalin kalibrációs egyenese linearitásának vizsgálatához tíz 

kalibrációs pontot mértem, összesen öt különböző mérési periódusban. Így elég adat állt 

rendelkezésemre, hogy meghatározzam a kalibrációs egyenes linearitását. A linearitást 

kielégítőnek tekintettem, ha a korrelációs együttható (r) nagyobb volt, mint 0,99. A kimutatás 

alsó határa (LLOD) az a legkisebb koncentráció, melynél a tapasztalt jel/zaj viszony 3/1. A 

mennyiségi meghatározás alsó határa (LLOQ) az a koncentráció volt, melynél a jel/zaj arány 

legalább 5/1, továbbá a pontosság (relative error, RE) a névleges koncentrációhoz tekintve ± 

20%-on belüli és a variációs koefficiens (coefficient of variaton, CV) kisebb, mint 20%. 

Pontosság és precizitás 

 A napon belüli szórás és precizitás vizsgálatához három QC mintát mértem le 

(alacsony, közepes, magas koncentrációszint), egy napon belül ötször ismételve. A napok 

közötti szórás és precizitás vizsgálatokat az előzőekhez hasonlóan végeztem, három 

különböző napon ismételve a méréseket. 

Mátrixhatás 

A mátrixhatás vizsgálatához összehasonlítottam az előre extrahált, vak 

membránvezikulákhoz adalékolt bajkalin és a bajkalin standard oldatainak csúcs alatti 

területeit három koncentrációszinten, három ismétlésben. Ezek az ún. Quality Control (QC) 

koncentrációszintek az alábbiak voltak: 3, 30 és 300 nM. Amennyiben a két mintában a 

bajkalin csúcs alatti területének aránya 85 és 115% közé esik, úgy a mátrixhatás 

elhanyagolhatónak tekinthető. 

Stabilitás 

A bajkalin minták stabilitásának vizsgálatához szintén QC mintákat használtam, az 

imént említett három koncentrációszinten (3, 30 és 300 nM). Ezen belül vizsgáltam a 

vegyületek rövid távú stabilitását szobahőmérsékleten, 4 órán keresztül; hosszú távú 

stabilitásukat -20 °C fokon 14 napig; három lefagyasztás (-80 °C) – felolvasztás 

(szobahőmérséklet) ciklust; valamint az automata mintaadagoló körülményei között, 14 °C 

fokon 24 órán át. 
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6.2.7. Eredmények és értékelésük 

 A bajkalin membránvezikulákból történő pontos és érzékeny mérésének érdekében a 

tömegspektrometriás mennyiségi meghatározáshoz MRM módszert dolgoztam ki. Az MRM 

átmeneteket és MS paramétereket bajkalin törzsoldatának fecskendőpumpán keresztül történő 

direkt injektálásával választottam ki, illetve optimáltam. A bajkalin ESI ionizációját követően 

a tömegspektrumban fő csúcsként, 447,1 m/z értéknél megfigyelhető volt a komponens 

protonált molekulaionja ([MH]
+
). A fragmensionok feltérképezéséhez és az MRM átmenetek 

kiválasztásához MS/MS spektrumot vettem fel a 447,1 m/z ionról (14. ábra). Ez alapján a 

mennyiségi meghatározáshoz az alábbi két MRM átmenetet választottam ki: 447,1 →271,1 

m/z és 447,1 → 253,1 m/z. 

 

14. ábra: A bajkalin MS/MS spektruma. 

 A módszerfejlesztés tömegspektrometriás oldalát tekintve nem ütköztem komolyabb 

problémákba, kromatográfiás oldalról viszont ez nem volt elmondható. Az előzőekben 

bemutatott tömegspektrometriás módszerhez kezdeti folyadékkromatográfiás összeállításként 

egy hagyományos fordított fázisú elválasztást alkalmazó rendszert használtam, Purospher Star 

C18 kromatográfiás oszloppal (55 mm × 2 mm; 3μm). „A” eluensként 0,1 % hangyasavat 

tartalmazó vizet, „B” eluensként 0,1 % hangyasavat tartalmazó acetonitrilt használtam, az 

alkalmazott áramlási sebesség 0,5 ml/perc volt. Hagyományos gradiens elúciós program 

beállítása után megfelelő csúcsalakot és visszatartást értem el, de a standard bajkalin minta 

injektálása után következő tiszta oldószerek injektálásánál is (víz, ACN, MeOH) 
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megfigyelhető volt egy zavaró csúcs a kromatogramon a bajkalin retenciós idejénél (15. 

ábra). 

 

15. ábra: (a) 10 μl bajkalin standard, (b) 10 μl víz, (c) 10 μl ACN és (d) 10 μl MeOH 

minták MRM kromatogramjai. 

Ez a jelenség jelentősen megnehezítette volna az érzékeny mennyiségi meghatározást, hiszen 

a bionanalitikai módszerekkel szemben támasztott követelmények nem engednek meg ekkora 

áthordást (ún. carry over-t), illetve zavaró hatást. A zavaró csúcsot akkor sem tudtam 

eliminálni a kromatogramról, ha egy napon keresztül mostam az oszlopot, vagy tiszta, erősebb 

oldószereket injektáltam. Kipróbáltam több oszlopot is, melyeken szintén ezt a jelenséget 

tapasztaltam. A bajkalin szerkezetéből adódóan vízoldhatósága nagyon jó, ezért kizártam azt a 

lehetőséget, hogy a komponens olyan mértékben kötődjön az oszlophoz/oszlopokhoz, ahogy 

az előzőekben említettem. Friss eluenseket készítettem, valamint az injektáláshoz használt tű 

mosási eljárását is megváltoztattam az esetleges áthordás kiküszöbölése érdekében. Ezen 

túlmenően az injektálás kiiktatása sem, sőt, negatív ionizációra való átállás sem oldotta meg a 

problémát. 
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 A mátrixhatás és ionszupresszió elkerülése érdekében a 16. ábrán látható 

kromatográfiás rendszert állítottam össze. A módszer lényege, hogy a tömegspektrométerbe a 

kromatogramnak csak azt a jól meghatározott időablakát engedjük be, ahol az általunk 

meghatározni kívánt komponens várható. Az ábrán látható harmadik („C”) pumpára azért van 

szükség, hogy az ionforrásba akkor is jusson eluens, ha az analitikai oszlopról éppen nem 

érkezne. Sajnos ez a megoldás sem vezetett eredményre, a zavaró csúcs továbbra is jelen volt 

a kromatogramon. 

      

16. ábra: A HPLC-MS rendszer három pumpás megoldás esetén. „A” pozícióban az 

oszlopról érkező eluens és zavaró komponensek az oldószergyűjtőbe jutnak, „B” 

pozícióban pedig a meghatározandó komponens tömegspektrométerbe. 

Újabb kromatográfiás megoldást alkalmaztam, melyet a 17. ábrán mutatok be. Ez az 

összeállítás hasonló az előző fejezetben bemutatott on-line SPE módszerhez. Ezzel próbáltam 

a mátrixhatást minimálisra csökkenteni, illetve a zavaró csúcsot elválasztani az általam 

meghatározni kívánt komponenstől. A módszer rövidsége a gyors kromatográfiás rendszernek 

(nagy áramlási sebesség, rövid oszlopok), és annak köszönhető, hogy amíg az egyik oszlopon 

a minta tisztítása illetve a komponensek elválasztása zajlik, addig a másik oszlop mosható. 

Összeállításában nagyon hasonló a 6.1.4. fejezetben bemutatott módszerhez, ezért bemutatását 

nem részletezem. 

 

17. ábra: A HPLC-MS rendszer on-line minta-előkészítéssel kombinálva 
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 A korábbiakban bemutatott megoldások egyike sem vezetett eredményre, ezért olyan 

oszlopokat is teszteltem, amelyeket első körben nem választottam volna a kísérletekhez. 

Ahogy a tudományban sokszor lenni szokott, egy-egy felfedezés valamilyen szerencsés 

véletlennek köszönhető. A 6.2.5. fejezetben bemutatott kromatográfiás módszer, és így a 

probléma megoldása az „A” és „B” pumpák kommunikációs kábeleinek felcserélődése miatt 

állt elő. Ennek a véletlennek köszönhetően a készülék épp az ellentettjét végezte a gradiens 

program alatt, mint amit a szoftverben beállítottam és ez az oka annak, hogy egy kissé 

rendhagyó kromatográfiás rendszert használtam. Esetemben a fordított fázisú oszlopon 

látszólag a víz az erősebb oldószer a metanolhoz képest, és így „inverz” gradiens módszerrel 

történik a mérés, mégis jó visszatartást és csúcsalakot értem el. Ahogy a 18. ábrán látható, 

két csúcsot észleltem a kromatogramon, ugyanazzal az MRM átmenettel. A zavaró csúcs még 

mindig jelen van, viszont sikerült elválasztani a bajkalin csúcsától. A későbbiekben több 

másik oszlopon kipróbáltam ezt a módszert, azonban csak az Agilent Zorbax SB-C8 

állófázisú oszlop produkálta ezt a jelenséget. 

 

18. ábra: (a) 10 μl bajkalin és (b) 10 μl MeOH MRM kromatogramjai, egymás utáni 

injektálás során 

 Annak érdekében, hogy a bajkalin és az oszlop állófázisa közötti kölcsönhatás 

megértéséhez közelebb kerüljek, az alábbi oldószer-összetételű izokratikus elválasztásokat 

végeztem el: 100 % MeOH; 10% víz - 90% MeOH; 20% víz - 80% MeOH; 30% víz - 70% 

MeOH; 40% víz - 60% MeOH, és 50% víz - 50% MeOH. Mindegyik eluens 0,1 % 

hangyasavat tartalmazott. Ahogy a 19. ábrán látható, még 100% MeOH eluens esetén is van 

visszatartás az oszlopon, a bajkalin retenciós ideje 3,34 perc. 
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19. ábra: A bajkalin izokratikus elúciós MRM kromatogramjai. (a) 100% MeOH, (b) 

10% víz - 90% MeOH, (c) 20% víz - 80% MeOH, (d) 30% víz - 70% MeOH, (e) 40% víz 

- 60% MeOH, (f) 50% víz - 50% MeOH. 

 

Igen meglepő eredmény született tehát, hiszen a várakozás az volt – mint minden más 

fordított fázisú oszlop esetén –, hogy a komponens a rendszer holtidejénél eluálódik. Az 

irodalomból kitűnik, hogy a kereskedelemben kapható fordított fázisú oszlopok borítottsága 

(az utókezelt, ún. endcapped kollonákat leszámítva) nem tökéletes. Mikor szilanizálási 

reakcióval módosítják a szilikagél felületét, a szilanol-csoportok mindössze 50-60 %-a reagál 

el, mert az előzetesen beépült metil-, etil-, propil- stb. ligandumok sztérikusan gátolhatják 

újabb ligandumok és a szilanol-csoportok reakcióját. Ennek a jelenségnek köszönhetően 

elreagálatlan, „szabad” szilanol-csoportok maradnak a szilikagél felületén. 

 Ohyama és munkatársai cikkükben részletesen beszámoltak a fordított fázisú 

folyadékkromatográfia (reversed-phase liquid chromatography, RPLC), a hidrofil 

kölcsönhatású folyadékkromatográfia (hydrophilic interaction chromatography, HILIC), és a 

kevert rendszerű kromatográfiás elválasztások előnyeiről és hátrányairól [63]. Az elmúlt 

években az új fejlesztésű, kevert rendszerű, kettős (RPLC/HILIC) retenciós viselkedéssel 

rendelkező állófázisok vizsgálatával egyre több közleményben foglalkoztak [64–69]. 

Eredményeik egyértelműen kimutatták a kettős mechanizmus jelenlétét a különböző 
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állófázisokon, valamint, hogy ezek az oszlopok egyszer fordított fázisú oszlopként, máskor 

pedig HILIC oszlopként képesek működni. Kijelenthető tehát, hogy az RPLC (alacsony 

szerves módosító tartalomnál) és a HILIC (nagy szerves módosító tartalom esetén) 

mechanizmusok hangolhatók az eluens-összetétel függvényében [66,70–72]. Ezen túlmenően, 

ezek az állófázisok ún. „U-görbe” retenciós profillal rendelkeznek, mely bizonyítéka az 

RPLC/HILIC kevert rendszerű kromatográfiás viselkedésnek [63,67,73]. 

 Az általam használt 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. Módszeremben az oszlop eme tulajdonságát tudtam kihasználni, melyhez 

természetesen 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, hogy még 

100% MeOH esetén is megfelelő a visszatartása (3,34 perc) az oszlopon. Az irodalomban 

korábban még nem írták le és nem vizsgálták a Zorbax SB-C8 állófázis általam említett 

hidrofil-hidrofób kölcsönhatású, kevert tulajdonságát. 

 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 elérésére van lehetőség, származékképzés, illetve dúsítás nélkül. A téma 

további vizsgálata új felfedezésekhez vezethet a bajkalinhoz hasonló vegyületek (flavonoidok 

és glükuronidszármazékaik) kromatográfiájában. 

 

Szelektivitás 

A módszer szelektivitását vak (adalékolatlan) membránvezikula, és az LLOQ szinten 

(1 nM) bajkalinnal adalékolt membránvezikula minta MRM kromatogramjainak 

összehasonlításával vizsgáltam. A bajkalin retenciós ideje – megfelelő felbontás mellett – 4,2 

perc volt. A vak membránvezikula minta MRM kromatogramján nem láttam zavaró csúcsot a 

bajkalin retenciós idejénél, ezért a kidolgozott módszer szelektívnek tekinthető (20. ábra). 
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20. ábra: A bajkalin MRM kromatogramjai: (a) vak membránvezikula minta, (b) 

LLOQ (1 nM) koncentrációszinten adalékolt membránvezikula minta, (c) 100 nM 

koncentrációhoz tartozó, adalékolt membránvezikula minta, (d) biológiai kísérletből 

származó „ismeretlen”, meghatározandó membránvezikula minta. 

 

Kalibrációs egyenes linearitása és kimutatási határ 

 A bajkalin kalibrációs egyenesének egyenlete y = 7080x + 9240 (r = 0,9987) volt, 

mely az 1-1000 nM tartományon lineáris. A lineáris regressziós analízisnél 1/koncentráció 

súlyozás segítségével állt elő a megfelelő pontosság és precizitás minden egyes kalibrációs 

ponthoz (5. táblázat). A legkisebb detektálható mennyiség (LLOD) 0.5 nM volt, 3:1 jel/zaj 

arány mellett. A kimutatás alsó határa (LLOQ) 1 nM volt, 20 % alatti relatív hibával és 80-

120 % közötti szórás értékekkel (5. táblázat). Korábbi tanulmányokhoz képest az általam 

kidolgozott módszerrel szélesebb linearitási tartomány és alacsonyabb kimutatási határ érhető 

el. 
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5. táblázat 

A bajkalin kalibrációjához tartozó mért koncentrációk és statisztikai jellemzésük 

Komponens 
Statisztikai 

változó 

Névleges koncentráció (nM, n=5) 

1 2,5 5 10 25 50 100 250 500 1000 

Bajkalin 

Átlag 1,0 2,43 5,1 9,1 22,7 53,3 105 261 498 1009 

RE (%) 0 -2,8 2 -9 -9,2 6,6 5 4,4 -0,4 0,9 

CV (%) 10,1 0,5 4,6 2,9 2,9 2,7 5,6 6,2 2,3 2,7 

 

Pontosság és precizitás 

 A napon belüli és napok közötti szórás vizsgálatának eredményei a 6. táblázatban 

láthatók. Az eredmények mind alacsony, közepes és magas QC értékeknél megfelelnek az 

FDA által támasztott bioanalitikai módszervalidálási kritériumoknak [43]. 

 

6. táblázat 

Napon belüli és napok közötti szórás és precizitásértékek, bajkalin QC minták esetében 

Komponens 
Statisztikai 

változó 

Napon belüli (nM, n=5) Napok közötti (nM, n=6) 

3 30 300 3 30 300 

Bajkalin 

Átlag 3,2 29,4 281,8 3,2 31,9 306,8 

RE (%) 6,7 -2 -6,1 6,7 6,3 2,3 

CV (%) 2,0 4,4 5,0 4,8 5,9 10,2 

 

Mátrixhatás 

 A mátrixhatás értékek alacsony, közepes és magas (3, 30 és 300 nM) QC mintáknál 

rendre 96,3 ± 2,1, 98,7 ± 1,4, 97,3 ± 1,8% (n=3) voltak, mely eredmények megerősítik, hogy 

a rendszerben jelenlévő mátrixhatás bajkalinra nézve elhanyagolható. 

 

Stabilitás 

 A bajkalin lefagyasztás-felolvasztási ciklus stabilitását, valamint rövid- és hosszútávú 

stabilitását a 6.2.6. fejezetben leírtak alapján vizsgáltam. Az eredményeket a 7. táblázat 

tartalmazza. 
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7. táblázat 

A bajkalin stabilitása membránvezikula mintákban (n=5) 

Vegyület 
Névleges 

koncentráció 
(nM) 

Rövidtávú stabilitás Hosszútávú stabilitás 
Lefagyasztás-felolvasztás 

ciklus 

Automata 
mintaadagoló (14°C) 

24 h 

Koncentráció 
(átlag ± S.D., 

nM) 

RE 
(%) 

Koncentráció 
(átlag ± S.D., 

nM) 

RE 
(%) 

Koncentráció 
(átlag ± S.D., 

nM) 

RE 
(%) 

Koncentráció 
(átlag ± S.D., 

nM) 

RE 
(%) 

Bajkalin 
3 3,1±0,3 3,3 2,8±0,2 -6,7 2,9±0,4 -13,3 2,9±0,2 -3,3 
30 31±3,2 3,3 29,2±3,6 -2,7 29,6±2,8 -2,7 31,9±1,5 6,3 

300 294±3,2 -2,0 290,4±2,8 -3,2 304,4±4,4 1,5 301,6±4,7 1,6 

 

6.2.8. Összefoglalás 

 

 Jelen kutatásom az első kísérletsorozat, mely feltárta és bemutatta a Zorbax SB-C8 

típusú fordított fázisú oszlop hidrofil jellegű kölcsönhatását. A kísérletek elején az érzékeny 

mennyiségi meghatározást egy zavaró csúcs akadályozta, melynek MRM átmenetei is, és 

retenciós ideje is megegyeztek a bajkalinéval. A megoldást végül egy rendhagyó 

kromatográfiás elválasztás hozta meg („inverz” gradiens egy fordított fázisú oszlopon), mely 

a kolonna viszonylag erős poláris természetének köszönhető. Segítségével sikerült 

elválasztanom a zavaró csúcsot a meghatározni kívánt komponenstől, azonban nem állt 

rendelkezésemre elég adat ahhoz, hogy az ismeretlen komponenst azonosítsam. A bajkalin 

membránvezikulákból történő mennyiségi meghatározása érdekében kifejlesztett LC-MS/MS 

módszert végül validáltam. A módszer egyszerű, gyors, rendkívül érzékeny, pontos és 

megfelel a bioanalitikai módszerekkel szemben támasztott követelményeknek. A jelenlegi 

módszerrel kapott eredményeket kollégáink később sikeresen használták fel vezikuláris 

transzportfolyamatok megértéséhez. A módszer előnyeinek köszönhetően új kutatási terület 

nyílhat meg a flavonoidok és glükuronidszármazékaik folyadékkromatográfiájában. 
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6.3. Nagyszámú komponens mérésére alkalmas tömegspektrometriás 

módszerek fejlesztésének újabb megközelítései 

 

6.3.1. A kutatás háttere 

 

 Az elmúlt években nagy változások zajlanak az orvostudományban és a klinikai 

diagnosztikában. Az intuitív gyógyítást egyre inkább felváltja az ún. molekuláris 

diagnosztika. A klinikai laboratóriumok két jelentős irányban végeznek vizsgálatokat. Az 

egyik a betegségek néhány specifikus vagy diagnosztikai biomarkerének megtalálása, a másik 

pedig a terápiás gyógyszerszint monitorozás (TDM). E két terület némileg eltér egymástól, 

ezért a megfelelően alkalmazható mérési technikák is különbözőek. Az első esetben általában 

egy vagy két biomarker megtalálása a cél, amelyek jellemezhetik a betegséget. A biomarkerek 

koncentrációjában (mely általában rendkívül alacsony) beállt változás utalhat egy betegség 

jelenlétére vagy hiányára. Ezzel szemben a terápiás gyógyszerszint monitorozás során 

nagyszámú gyógyszervegyületet kell egyszerre mérni. Ez a tény további követelményeket 

támaszt a TDM módszerekkel szemben. A terápiás gyógyszerszint monitorozást a 

farmakokinetikai és farmakodinámiás ismeretek integrálásának eszközeként használják, annak 

érdekében, hogy a személyre szabott gyógyszeres kezelést optimálni tudják. A 

farmakokinetika a gyógyszerek szervezeten belüli sorsával foglalkozik, ideértve a 

felszívódást, megoszlást, metabolizmust és kiürülést (ADME), míg a farmakodinámia a 

gyógyszerek szervezetre kifejtett hatásával, a gyógyszerválasz folyamatával foglalkozik. A 

két paraméter együttesen határozza meg egy gyógyszer farmakológiai profilját. A TDM a 

gyógyszer-vérszint koncentrációkat használja fel annak érdekében, hogy a hatóanyag 

mennyiségét a célzott terápiás tartományon belül tartsa. Ezen tartomány alatt (szubterápiás) a 

gyógyszer nem fejti ki hatását, míg magasabb koncentrációk nemkívánatos mellékhatásokat 

vagy toxicitást okozhatnak [16]. A betegek sikeres és optimális kezelése számos szakember 

együttműködésétől és hatékony kommunikációjuktól is függ. Ebben az összetett folyamatban 

az analitika, illetve analitikus szerepe a 21. ábrán látható. 
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21. ábra: A TDM multidiszciplináris csapata [16] 

 

Az előző 10-15 évben a folyadékkromatográfiával kapcsolt tandem 

tömegspektrometria (LC-MS/MS) forradalmasította a bioanalitika területét, melynek 

köszönhetően egyre fontosabb szerepet játszik az orvosi diagnosztika napi gyakorlatában [74]. 

Ezzel együtt az utóbbi években egyre nő azoknak a folyadékkromatográfiás – 

tömegspektrometriás alkalmazásoknak a száma, melyek célja a betegek vérszintjének mérése. 

A mennyiségi meghatározás a tömegspektrometria egyik legfontosabb területe, mely a 

technika érzékenységének és szelektivitásának köszönhető. Az elmúlt egy évben született 

néhány összefoglaló cikk, melyek a TDM és LC-MS/MS kapcsolatával nagyon részletesen 

foglalkoztak, ezen belül minta-előkészítési, folyadékkromatográfiás valamint 

tömegspektrometriás előnyöket és hátrányokat is bemutattak [75–78]. 

A következő alfejezetekben szeretném bemutatni néhány fontosabb, általam is vizsgált 

antipszichotikum meghatározási lehetőségeit, később pedig azokkal az irodalomban található 

tanulmányokkal foglalkozom, melyekben biológiai célmolekulák (gyógyszerek és 

metabolitjaik) mennyiségi meghatározása során nem ritkán a komponensek több tízes vagy 

százas nagyságrendjéről van szó. 
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Klozapin mennyiségi meghatározása 

 Egy 2011-ben megjelent dolgozatban Ariane Wohlfarth és munkatársai a klozapin 

(CLZ) és két fő metabolitja, a norklozapin és klozapin-N-oxid mennyiségi meghatározására 

dolgoztak ki LC-MS/MS módszert [79]. Vizsgálatuk középpontjában humán szérum- és 

vizeletminták álltak. D4-klozapin belső standard hozzáadása után folyadék-folyadék 

extrakciót végeztek etil-acetáttal. A komponenseket fordított fázisú oszlopon, gradiens 

elúcióval (1 mM ammónium-formiát és metanol) választották el egymástól, majd pozitív 

elektroporlasztásos ionizációt és MRM módszert használtak azonosításukra. A meghatározás 

alsó határa 1 ng/ml szérumból és 2 ng/ml vizeletből, minden komponensre. Gisela Schaber és 

munkatársai 2001-ben egy összetett munkáról szóló dolgozatot publikáltak, mely során a 

klozapint és metabolitjait vizsgálták vizeletmintákból [80]. A meghatározások során szilárd 

fázisú extrakciót és folyadék-folyadék extrakciót is alkalmaztak az apoláris és poláris 

metabolitok elválaszta érdekében. A komponensek szerkezetét 
1
H NMR spektroszkópia 

segítségével és tömegspektrometriásan azonosították. A fő metabolitok mellett (norklozapin, 

klozapin-N-oxid, 8-dezkloro-8-hidroxiklozapin és 8-dezkloro-8-hidroxidezmetilklozapin) az 

apoláris frakció tartalmazott 7-hidroxiklozapint és egy olyan komponenst, melyben a klozapin 

piperazin gyűrűje részlegesen degradálódott etilén-diamin oldalláncot kialakítva. 

Tömegspektrometriás oldalról két módszert dolgoztak ki. Az egyikben elektron ionizációt 

alkalmaztak, kettős fókuszálású készülékkel, melyet a metabolitok szerkezetének és 

tömegének azonosítására használtak. A következőkben pedig egy hármas kvadrupól 

analizátorú tömegspektrométert használtak, pozitív és negatív elektroporlasztásos 

ionizációval. Mennyiségi meghatározást nem végeztek, a dolgozat célja a metabolitok 

izolálása és azonosítása volt. 

 

Haloperidol mennyiségi meghatározása 

 Guodong Zhang és munkatársai 2007-ben megjelent publikációjukban a pszichiátriai 

gyógyszerek egy csoportjának (többek közt a haloperidolnak) a vér-agy gáton történő átjutását 

vizsgálták, melyhez kezelt patkányok agyában mérték a gyógyszerek koncentrációját [81]. Az 

elválasztást Waters Atlantis dC-18 oszlopon végezték (30 mm × 2,1 mm; 3µm), gradiens 

elúcióval (acetonitril és 5 mM ammónium-formiát), 25 °C fokon, 0,3 ml/perc áramlási 

sebességet alkalmazva. A komponenseket MRM módban detektálták, az ionizáció módja 

ESI+ volt. Az egyes komponensek mennyiségi kiértékelésénél használt MRM átmenetek a 

következők voltak: Olanzapin (OLZ): m/z 313→356; Risperidon (RISP): m/z 411→191; 9-
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hidroxi-risperidon (9-OH RISP): m/z 427→207; Klozapin (CLZ): m/z 327→270; Ziprasidon 

(ZIP): m/z 413→194; Haloperidol (HAL): m/z 376→165; Midazolam (MID): m/z 326→291. 

Egy másik publikáció a haloperidol in vitro metabolizmusával foglalkozott humán máj 

mikroszómában [82]. Összesen 14 metabolitot találtak, melyek közül a fő metabolit a 

piperidin gyűrű vízvesztése utáni aromatizáció következtében alakult ki. Ezen túlmenően más 

metabolitokat is azonosítottak, melyek hidroxilációval, N-dealkilációval, hidrogéneződéssel, 

debenzileződéssel, vagy glükuronid konjugációval alakultak ki. 

 

Olanzapin mennyiségi meghatározása 

 2010-ben Martin Josefsson és munkatársai publikálták eredményüket, miszerint egy 

pontos és érzékeny LC-MS/MS módszert sikerült kidolgozniuk olanzapin (OLZ) és 

metabolitja, az N-dezmetil-olanzapin (DMO) mennyiségi meghatározására humán szérumból 

és gerincvelő folyadékból [83]. A mintákat terc-butil-metil-éteres extrakciót követően 

vizsgálták MRM módszerrel, ESI+ ionizációval. Munkájuk során kiderült, hogy a kéntartalmú 

olanzapin visszatartása az oszlopon nehezebb, mint más antipszichotikumoké (pl. klozapin), 

sokszor a csúcs alakja sem kielégítő. Ennek érdekében a korábbi meghatározásoknál használt 

Zorbax Stable Cyano oszlop (50 mm × 2,1 mm; 3,5 µm) helyett Synergi Hydro-RP oszlopot 

használtak (50 mm × 2 mm; 2,5 µm), mellyel javult a komponensek visszatartása és a 

csúcsalak is. Az elválasztás során gradiens elúciót alkalmaztak, 0,05% hangyasavat 

tartalmazó ammónium-formiát és 0,05% hangyasavat tartalmazó metanol eluensekkel, 0,3 

ml/perc áramlási sebesség mellett. 

 

Kvetiapin mennyiségi meghatározása 

 B. Barrett és munkatársai 2007-ben megjelent cikkükben a kvetiapin (QUE) 

mennyiségi meghatározására kidolgozott LC-MS/MS módszerükről számolnak be [84]. A 

gyógyszerszint meghatározása szintén humán plazmából történt, a minta-előkészítés során 

szilárd fázisú extrakciót (SPE, Solid Phase Extraction) használtak. Véleményük szerint erre 

azért volt szükség, mert a korábban kidolgozott folyadék-folyadék extrakciós 

mintaelőkészítés nem biztosított megfelelő érzékenységet az egész kalibrációs tartományban, 

valamint nem lehetett megfelelően elválasztani a kvetiapin meghatározását zavaró endogén 

komponenseket. A folyadékkromatográfiás elválasztás során Atlantis dC18 oszlopot (100 mm 

× 3,0 mm; 3 µm) és izokratikus elúciót használtak (acetonitril : metanol : 0,01 M ammónium-

acetát = 31:19:50 v/v/v), 400 µl/perc áramlási sebesség mellett. A kvetiapin mennyiségi 
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meghatározásánál MRM módszert alkalmaztak (m/z 384→253). A kimutatás alsó határa 1,0 

ng/ml volt. Egy 2010-ben megjelent publikáció érdekessége, hogy kétoszlopos elválasztást 

alkalmaztak a kvetiapin és négy metabolitja, a norkvetiapin (N-dezalkil-kvetiapin), 7-hidroxi-

kvetiapin, 7-hidroxi-N-dezalkil-kvetiapin, valamint a kvetiapin-szulfoxid elválasztására [85]. 

A kétoszlopos megoldásra azért volt szükség, mert a kvetiapin és a norkvetiapin esetében nem 

értek el megfelelő felbontást a kromatogramon. Ennek érdekében az első injektálás után az 

első oszlopra jutatták a mintát, mely során gradiens elúcióval (10 mM ammónium-formiát 

(pH=3) / metanol) és 500 µl/perces áramlási sebességgel dolgoztak. Így a 7-hidroxi-kvetiapin, 

7-hidroxi-N-dezalkil-kvetiapin, valamint a kvetiapin-szulfoxidot nagy hatékonysággal el 

tudták választani egymástól. A kvetiapin és norkvetiapin elválasztását pedig egy második 

injektálással oldották meg (ugyanabból a mintából), mely során a szelepváltó segítségével a 

minta egy másik oszlopra került, ahol izokratikus körülmények között (60 % ammónium-

formiát puffer (pH=3, 10 mM) és 40% metanol), 600 µl/perc áramlási sebességgel történt az 

elválasztás. Összességében 6,3 perc alatt sikerült elválasztaniuk az összes komponenst, 

melyek a tömegspektrométerbe jutottak, ahol MRM módszerrel határozták meg 

mennyiségüket. 

 

Risperidon mennyiségi meghatározása 

 Az előzőekben már említett cikkben [81] Zhang és munkatársai több pszichiátriai 

gyógyszerre, köztük a risperidonra (RISP) is kidolgozták módszerüket, az ezzel kapcsolatos 

részletek a haloperidol mennyiségi meghatározásánál olvashatóak. B. Čabovska 

munkatársaival risperidonra és fő metabolitjának, a 9-hidroxi-risperidonnak két 

enantiomerjére dolgoztak ki LC-MS/MS módszert, humán plazmából történő mennyiségi 

meghatározásukra [86].  Az elválasztáshoz Chiracel OJ (50 mm × 4,6 mm) oszlopot 

használtak, gradiens elúcióval (A: 10mM ammónium-acetát 50:50 (v/v) etanol:propanol; B: 

hexán), 1 ml/perc áramlási sebesség mellett, melyet a tömegspektrométerbe jutás előtt felére 

osztottak (splitteltek). Módszerükkel a meghatározás alsó határa 0,2 ng/ml. 

 

Karbamazepin mennyiségi meghatározása 

 Karbamazepin (CBZ) és karbamazepin-10,11-epoxid (CBZ-10,11-epoxid) 

elválasztását és mennyiségi meghatározását lehetővé tevő módszert dolgozott ki 

munkatársaival G. F. van Rooyan, melyet 2002-ben publikáltak [87]. Eljárásuk rendkívül 

érzékeny, az LC-MS/MS rendszer kínálta MRM módszer használatának köszönhetően. 
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Folyadék-folyadék extrakciót követően a plazmaminták komponenseit Phenomenex Luna 

C18 (150 mm × 2 mm; 5 µm) oszlopon választották el egymástól, izokratikus elúciót 

használva, acetonitril : metanol : 0,1% hangyasav (10:70:20) elegyével (250 µl/perc áramlási 

sebesség). ESI+ ionizáció után a komponenseket MRM átmenetük alapján azonosították és 

határozták meg mennyiségüket. Az általuk használt átmenetek karbamazepinre: m/z 

237→194, karbamazepin-10,11-epoxidra pedig: m/z 253→180. A meghatározás alsó határa 

0,722 ng/ml karbamazepin esetén és 5,15 ng/ml az epoxid származékra nézve. Módszerük 

gyorsaságának köszönhetően naponta akár 230 minta mérésére van lehetőség. 2005-ben 

Héléne Breton munkatársaival a karbamazepin és oxkarbamazepin (OXCBZ), valamint a két 

anyavegyület 8 metabolitjának mennyiségi meghatározására dolgoztak ki LC-MS analízist, 

humán plazmából [88]. A mintákban található fehérjék kicsapására acetont alkalmaztak, 

centrifugálás után a felülúszót nitrogén áramban 37 °C fokon bepárolták, majd a mintát 

visszaoldották aceton:víz 50:50 (v/v) arányú elegyével. Az elválasztás Zorbax Eclipse XDB 

C8 oszlopon (150 mm × 4,6 mm; 4 µm) történt acetonitril és 2 mM hangyasavas eluensekkel 

(pH=3), 25 °C fokon, 0,8 ml/perc áramlási sebességgel. Tekintettel arra, hogy a viszonylag 

nagyszámú komponens esetében megfelelő elválasztást érjenek el, a kromatográfiás 

módszerük 50 percig tartott. A vegyületeket SIM módban detektálták, ESI+ ionizáció 

alkalmazásával. Eljárásuk kimutatási határa karbamazepinre 0,5 mg/l, oxkarbamazepinre 0,4 

mg/l volt, a metabolitokra pedig 0,02-0,3 mg/l tartományba esett. 

 A jobb áttekinthetőség és összehasonlíthatóság kedvéért az előzőekben bemutatott 

gyógyszerhatóanyagok meghatározási lehetőségeit a 8. táblázatban foglaltam össze. 
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Vizsgált 

hatóanyagok 

Kromatográfia (LC) Tömegspektrometria (MS) 

Hiv. 
készülék oszlop 

elválasztás típusa/ 
áramlási sebesség 

készülék ionizáció 

analizátor/ 

detektálási 

mód 

a meghatározás alsó határa 
(LOQ) 

CLZ és 

metabolitjai 

Agilent 

1100 

Synergi Polar 

RP (150mm × 
2mm; 4µm) 

gradiens 

(ammónium-formiát/MeOH)/ 
0,4 ml/perc 

AB Sciex 

API 2000 

ESI (+) 

(5000 V) 

QTrap/ 

MRM 

1 ng/ml szérum,  

2 ng/ml vizelet 
[79] 

CLZ és 

metabolitjai 
nincs adat 

Nucleosil 5 
C18 (200 × 4,6 

mm; 5 µm) 

gradiens 

(ammónium-acetát, ecetsav/ 

MeOH), 

1 ml/perc 

TSQ 700 
(Finnigan 

MAT) 

ESI (+/-) 
(+4500 V; 

-3500 V) 

QqQ/ 

MRM 
nincs adat [80] 

HAL, RISP, 

CLZ, OLZ, 

9-OH RISP, 
ZIP, MID 

Agilent 

1100 

Waters 

Atlantis dC-18 

(30 mm × 2,1 
mm; 3µm) 

gradiens 

(ACN/5mM ammónium-

formiát) 
0,3 ml/perc 

Waters 

Micromass 

Quattro 
Micro 

ESI (+) 

(3500 V) 

QqQ/ 

MRM 

0,208 ng/g OLZ, RISP, 9-
OH RISP, CLZ 

0,416 ng/g HAL, ZIP 

[81] 

HAL és 

metabolitjai 

Waters 

Acquity 
UPLC 

Waters 

Acquity BEH 

Shield RP18 
(50 × 2,1 mm; 

1,7µm) 

gradiens 

(0,1% ecetsav, pH=3/ACN)/ 
0,5 ml/perc 

Waters LCT 

Premier XE 
ESI (+) 

TOF/ 

SIM 
csak kvalitatív analízis volt [82] 

OLZ, DMO 
Waters 
Acquity 

UPLC 

Synergi 

Hydro-RP 

(50 × 2 mm; 
3,5 µm) 

gradiens 

(10 mM AF /MeOH+ 0,05% 

FA)/ 
0,3 ml/perc 

AB Sciex 

API 4000 

ESI (+) 

(5000 V) 

QqQ/ 

MRM 

0,3 ng/ml OLA; 

0,9 ng/ml DMO 
[83] 

QUE 
Waters 
2695 

HPLC 

Atlantis dC18 
(100 × 3,0 

mm; 3µm) 

izokratikus 

(ACN:MeOH:0,01M 

ammónium-acetát 31:19:50)/ 
0,4 ml/perc 

Waters 

Micromass 

Quattro 
Micro 

ESI (+) 

(3000 V) 

QqQ/ 

MRM 
1,0 ng/ml [84] 

8. táblázat 

A pszicho- és neurofarmakoterápiában alkalmazott gyógyszerek meghatározási lehetőségeinek áttekintő táblázata 
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Vizsgált 

hatóanyagok 

Kromatográfia (LC) Tömegspektrometria (MS) 

Hiv. 
készülék oszlop 

elválasztás típusa/ 
áramlási sebesség 

készülék ionizáció 

analizátor/ 

detektálási 

mód 

a meghatározás alsó határa 
(LOQ) 

QUE és 
metabolitjai 

Shimadzu 
LC-20AD 

Phenomenex 

Luna C18 
(50 × 2,0 mm; 

5 µm) 

gradiens 

(10 mM ammónium-formiát, 
pH=3/MeOH) 

0,5 ml/perc; 

izokratikus (ammónium-
formiát és MeOH) 

0,6 mL/perc 

AB Sciex 
API 4000 

ESI (+) 
QqQ/ 
MRM 

0,500 ng/ml QUE 
0,692 ng/ml norQUE 

[85] 

RISP, 

9-OH RISP 

Waters 
Acquity 

UPLC 

Chiracel OJ 

(50 × 4,6 mm) 

gradiens 

(10 mM ammónium-acetát, 
etanol-propanolban/ 

hexán)/ 

1; (0,5) ml/perc 

Waters 

Micromass 

Quattro 

Micro 

ESI (+) 

(3500 V) 

QqQ/ 

MRM 
0,2 ng/ml [86] 

CBZ, 
CBZ-10,11-

epoxid 

Waters 
Alliance 

2790 

Phenomenex 

Luna C18 

(150 × 2 mm; 
5 µm) 

izokratikus 

(ACN:MeOH:0,1% hangyasav 

10:70:20)/ 
0,25 ml/perc 

Waters 

Micromass 

Quattro 
Micro 

ESI (+) 

(2800 V) 

QqQ/ 

MRM 

0,772 ng/ml CBZ; 
5,15 ng/ml  CBZ-10,11-

epoxid 

[87] 

CBZ, 

OXCBZ és 
metabolitjaik 

HP 1100 

LC/MSD 

Zorbax Eclipse 
XD8 C8 

(150 × 4,6 

mm; 4 µm) 

gradiens 
(ACN/2 mM hangyasav, 

pH=3)/ 

0,8 ml/perc 

HP 1100 

LC/MSD 
ESI (+) Q / SIM 

0,5 mg/l CBZ 

0,4 mg/l OXCBZ 
0,02-0,3 mg/l metabolitok 

[88] 

8. táblázat (folytatás) 

A pszicho- és neurofarmakoterápiában alkalmazott gyógyszerek meghatározási lehetőségeinek áttekintő táblázata 
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Az LC-MS/MS technika terápiás gyógyszerszint monitorozásba történő bevonásának 

köszönhetően lehetővé vált rendkívül nagyszámú kismolekula egymás melletti, egyszerűbb és 

gyorsabb mennyiségi meghatározása. Ennek következményeként a TDM laborok a 

gyógyszerek széles spektrumát lefedhetik, segítve ezzel a teljes körű gyógyszerszint 

monitorozást és betegellátást. Az analitikusnak nagyon fontos tisztában lenni azzal, hogy 

ennek a TDM-ben új technikának a bevezetése rengeteg nehézséget és buktatót hordoz 

magában, továbbá komoly szakértelmet igényel az analízis összetettsége miatt. Az LC-

MS/MS technika használata mind a módszerfejlesztés, mind pedig a rutin mérések során 

körültekintést igényelő feladat [78]. 

Néhány olyan cikket szeretnék most kiemelni, amelyekben nagyszámú komponens 

mérésére alkalmas módszert dolgoztak ki a kutatók. A módszerek összehasonlítását a 9. 

táblázat tartalmazza, ezek közül csak azokat részletezem, melyeknél 50-nél több komponenst 

mérnek egyszerre. 

Marco Fisichella és munkatársai 87 különféle gyógyszerhatóanyag kimutatására és 

mennyiségi meghatározására dolgoztak ki LC-MS/MS módszert [89]. Az általuk vizsgált 

mátrix haj volt. A gyógyszereket négy külön csoportra osztották (antidepresszánsok, 

antipszichotikumok és a benzodiazepinek két alcsoportja). Rövid minta-előkészítésük fontos a 

módszer rutinszerű alkalmazhatósága szempontjából: 20 mg hajat szerves oldószerrel 

(diklórmetán, metanol) mostak két alkalommal, majd nitrogén áramban megszárították a 

mintát. Ezután apróbb darabokra vágták, majd belső standard (halazepám) és 700 μl metanol 

hozzáadása után 1 órán át ultrahangfürdőbe helyezték. Ebből 5 μl-t injektáltak az LC-MS 

rendszerbe. 

Egy 2009-ben megjelent közleményben Dresen és munkatársai szintén egy szűrő 

módszert (multi-target screening, MTS) dolgoztak ki 700 gyógyszerhatóanyagra és 

metabolitjaikra [90]. Módszerük lényege, hogy egy felmérő, ún. survey scan után, ha egy 

adott gyógyszert sikerült detektálni, a készülék automatikusan készít róla MS/MS felvételt, 

melyet az általuk létrehozott ESI-MS/MS spektrumkönyvtárral összevetve lehetőség nyílik a 

komponensek azonosítására. Módszerük a spektrumkönyvtáras keresőszoftver segítségével 

megbízhatóan alkalmazható az igazságügyi toxikológiában, balesetek, bűnügyek kapcsán és 

nem utolsósorban klinikai toxikológiában, valamint a pszichiátriában vizelet vagy vérminták 

vizsgálata során. 

Szintén multi-target screening módszert fejlesztett Mueller kollégáival, összesen 301 

gyógyszerhatóanyagra és kábítószerre, úgy, mint benzodiazepinek, hipnotikumok, ópiátok, 

kokain, amfetaminok, kannabinoidok, antidepresszánsok, neuroleptikumok valamint szív és 
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érrendszeri gyógyszerek [91]. Minta-előkészítésként folyadék-folyadék extrakciót és szilárd 

fázisú extrakciót alkalmaztak. Az előző munkához hasonlóan a komponenseket 

spektrumkönyvtár segítségével azonosították. Ők is a QTrap készülékek által biztosított 

előnyt használták ki az információfüggő vizsgálatokhoz, azaz ha egy komponenst detektál a 

készülék, MS/MS felvételt készít róla. Módszerük korlátozó tényezője a maximális ciklusidő, 

illetve a kromatográfiás csúcsok szélessége. Öt milliszekundum dwell time mellett 30 

másodperces kromatográfiás csúcs esetében 14 mintavételi pont lehetséges, amely még éppen 

elfogadható érték. A dwell time csökkentésével viszont drasztikusan növekedhet a kimutatási 

határ, ezért érdemes lett volna megvizsgálni, hogy nagyobb dwell time értékekkel és kevesebb 

komponenssel milyen kimutatási határokat lehet elérni. A cikkben ezzel szemben semmilyen 

adatot nem találtam, ami a módszer kimutatási határára vonatkozott volna. 

Ausztrál kutatók 132 gyógyszerhatóanyagra (nem szteroid típusú 

gyulladáscsökkentők, barbiturátok, görcsoldók, antidiabetikumok, izomlazítók és 

diuretikumok) dolgoztak ki LC-MS/MS alapú szűrőmódszert [92]. Ezek közül 47 hatóanyag 

mennyiségi meghatározását végezték el, a többi 85-öt pedig detektálni tudták. 100 μl 

vérmintára volt szükségük, a minta-előkészítés során 200 μl acetonitrillel kicsapták a 

fehérjéket, az elegyet lecentrifugálták, majd 100 μl felülúszót 400 μl eluenssel higítottak, 

amiből 100 μl-t injektáltak az LC-MS rendszerbe. Validált módszerük gyorsasága és egyszerű 

minta-előkészítése miatt jól használható az igazságügyi és klinikai toxikológiában. 
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Vizsgált 
hatóanyagok 

Folyadékkromatográfia (LC) Tömegspektrometria (MS) 

Hiv. 
készülék oszlop 

elválasztás típusa/ 

áramlási sebesség 
készülék ionizáció 

analizátor/ 

detektálási 
mód 

a meghatározás alsó határa 

(LOQ) 

87 

pszichoaktív 
szer 

Agilent 

1100-1200 

Hypersil 
GOLD 

(100 × 2,1 

mm; 3 μm) 

gradiens (víz, 0,1% 

hangyasav; MeOH)/ 
0,2 ml/perc 

AB Sciex 

4000 QTrap 

ESI (+) 

5500 V 
350 °C 

QTrap/ 

MRM 
0,3-43,3 pg/mg haj [89] 

19 drog 
vegyület 

Shimadzu 

Prominence 

UFLC XR 

Phenomenex 

Luna PFP 

(50 × 2,1 mm) 

gradiens (víz, 0,1% 

hangyasav és 1mM 

ammónium-formiát; ACN, 

0,1% hangyasav)/ 
0,5 ml/perc 

AB Sciex 
3200 QTrap 

ESI (+) 

2000 V 

500 °C 

QTrap/ 
sMRM 

10-25 ng/ml beszárított 
vizelet cseppből 

[93] 

7 

antipszicho-

tikum 

Waters 

Acquity 

UPLC 

Acquity UPLC 

BEH C18 
(2,1 × 50 mm; 

1,7 μm) 

gradiens (pH= 4,0 

ammónium formiát; ACN)/ 

0,4 ml/perc 

Waters TQD 

ESI (+) 

3000 V 

150 °C 

QqQ/ 
MRM 

0,2-2 ng/ml humán 
plazmából 

[94] 

19 benzodia-

zepin és „Z-
szer” 

Shimadzu 

Prominence 
LC20 AC 

Waters 
SunFire C18 

(2,1 × 150 

mm; 3,5 μm) 

gradiens (10mM ammónium-
formiát, 0,1% hangyasav; 

ACN, 0,1% hangyasav)/ 

0,5 ml/perc 

AB Sciex 

3200 QTrap 

ESI (+) 

5500 V 
600 °C 

QTrap/ 

MRM 

5-450 ng/ml teljes vérből, 

plazmából és szérumból 
[95] 

700 
gyógyszer 

Shimadzu 

Prominence 

LC20 AC 

Restek Allure 

PFP Propyl 
(50 × 2,1mm; 

5 μm) 

gradiens (víz, 0,2% 

hangyasav és 2 mM 

ammónium-formiát; ACN, 
0,2% hangyasav és 2 mM 

ammónium-formiát)/ 

0,5 ml/perc 

AB Sciex 
3200 QTrap 

ESI (+) 

4000 V 

500 °C 

QTrap/ 
sMRM 

1 ng/ml, vizeletből [90] 

40 
kábítószer 

Waters 

Acquity 

UPLC 

Agilent 
Zorbax Eclipse 

XDB-C18 (50 

× 4,6 mm; 1,8 
μm) 

gradiens (víz, 0,1% 

hangyasav; ACN, 0,1% 
hangyasav)/ 

0,6 ml/perc 

Waters 
Premier XE 

ESI (+) 

3300 V 

400 °C 

QqQ/ 
SRM 

25-500 ng/ml, vizeletből [96] 

9. táblázat 

Nagyszámú komponens meghatározására alkalmas módszerek áttekintő táblázata 
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Vizsgált 
hatóanyagok 

Folyadékkromatográfia (LC) Tömegspektrometria (MS) 

Hiv. 
készülék oszlop 

elválasztás típusa/ 

áramlási sebesség 
készülék ionizáció 

analizátor/ 

detektálási 
mód 

a meghatározás alsó határa 

(LOQ) 

10 

kardiovasz-

kuláris 
gyógyszer 

Waters 
Alliance 

2695 

Phenomenex 

Luna C18(2) 

(150 × 4.6 
mm; 3 μm) 

gradiens (víz, 0,01% 
hangyasav és 10 mM 

ammónium-formiát; ACN, 

0,01% hangyasav és 10 mM 
ammónium-formiát)/ 

0,28 ml/perc 

Micromass 
Quatro 

Micro 

ESI (+/-) 

+3200 V 

-2600 V 
300 °C 

QqQ/ 

MRM 

1-75 ng/ml, humán 

plazmából 
[97] 

48 

antidepresz-

száns 

Agilent 
1100 

Chromolith 

Speed ROD 
C18 (50 × 4,6 

mm; 5 μm) 

gradiens (ammónia, pH=3,9; 

MeOH, 5 mM ecetsav)/ 

1 ml/perc 

AB Sciex 
API 4000 

ESI (+) 

4500 V 

600 °C 

QqQ/ 
MRM 

0,03-28,3 ng/ml, humán 
szérumból 

[98] 

15 
antipszicho-

tikum + 3 

metabolit 

Agilent 

1100 

Merck 
LiChroCART 

column (125 × 

2 mm) 

gradiens (víz, 5 mM 
ammónium-formiát, pH=3; 

ACN)/ 

programozott 0,4-0,7 ml/perc  

Agilent 

AT1100 

LC/MSD 

APCI (+) 

4000 V 

400 °C 

Q/ 

SIM 

0,1-25 ng/ml, humán 

plazmából 
[99] 

26 benzodia-
zepin + 

meatbolitok 

Waters 
Alliance 

2690 

XTerra MS 
C18 (150 × 2,1 

mm; 3,5μm) 

gradiens (víz, 0,1% 
hangyasav; MeOH)/ 

0,2 ml/perc 

Quattro 
Premier 

tandem MS 

ESI (+) 
1000 V 

270 °C 

QqQ/ 

MRM 

1-2 ng/ml vérből, 
10-25 ng/ml vizeletből, 

0,5-10 pg/mg hajból 

[100] 

301 

gyógyszer 

Agilent 

1100 

Synergi Polar 

RP (150 × 2 

mm; 4 μm) 

gradiens (víz, 0,1% 

hangyasav, 1 mM 
ammónium-formiát; ACN, 

0,1% hangyasav, 1 mM 

ammónium-formiát)/ 

0,25 ml/perc 

AB Sciex 
QTrap 

(pontos típus 

ismeretlen) 

ESI (+) 

5400 V 

400 °C 

QTrap/ 

MRM 
nincs adat [91] 

132 

gyógyszer 

Shimadzu 
20AD 

HPLC 

Phenomenex 

Kinetex XB-

C18 (4,6 × 150 
mm; 5μm) 

gradiens (víz, 25 mM 

ammónium-acetát, pH=7,5; 

ACN)/ 
1 ml/perc 

AB Sciex 

API 2000 

ESI (+/-) 

+5500V 

-4500 V 
500 °C 

QqQ/ 

sMRM 
50-1000 ng/ml, vérből [92] 

9. táblázat (folytatás) 

Nagyszámú komponens meghatározására alkalmas módszerek áttekintő táblázata 
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Az előző táblázatban található cikkek mindegyike kiváló tanulmány, de sajnos alig van 

közülük olyan, amelyik a klinikák szempontjából is fontos kérdésekkel foglalkozna. A ma 

elérhető LC-MS/MS módszerek nagy része sok komponens egymás melletti meghatározását 

lehetővé teszi. Az igazán érdekes kérdés viszont az, hogy hány vegyületet mérhetünk 

ténylegesen egy oldatból? A klinikákon sok beteget kezelnek sokféle gyógyszerrel. Ha egy 

adott napon szeretnének minél több, különböző hatóanyagú mintát analizálni, célszerű lenne, 

ha a kalibrációt csak egyszer kellene lemérni mindegyik vegyületre (egy kalibrálósor 

tartalmazza az összeset) és nem külön-külön egymás után. Ha egy viszonylag gyorsnak 

mondható, tíz perces módszert sikerül kidolgozni és 5 pontos kalibrációval számolunk, az első 

esetben 5 × 10 percet vesz igénybe a kalibráció lemérése, második esetben (pl. 20 féle 

hatóanyag esetén) viszont sokszorosa, 5 × 10 × 20 perc, azaz körülbelül 16 és fél óra lenne. 

Mivel egy nap leforgása alatt egy klinikán többféle és különböző hatóanyagot tartalmazó 

vérminta érkezhet mérésre, ezért a megnövekedett időigény miatt kizárható a vegyületek 

külön kalibrációban mérése. További érdekes kérdés, hogy az egy kalibrációban mérendő 

komponensek mintája, illetve egy beteg, jellemzően csak 1-2 hatóanyagot tartalmazó mintája 

között lehet-e különbség ugyanazon komponens ionizációja és detektor válaszjele között? 

A kalibrációs oldatok összeállítása a gyógyszerek eltérő terápiás tartománya miatt (22. 

és 23. ábra) is kritikus lehet, mivel a nagyságrendi koncentráció különbségeket mutató 

hatóanyagok egymással szemben ionerősítési, illetve iongyengítési (ionszupresszió) effektust 

mutathatnak. 

 

22. ábra: Az általam vizsgált gyógyszerek terápiás tartománya (metabolitok nélkül) 
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23. ábra: Az általam vizsgált gyógyszerek terápiás tartománya (metabolitok nélkül) 

 

Ezen túlmenően ionszupressziót okozhatnak még a mintában jelenlévő szerves vagy 

szervetlen molekulák, ionos vegyületek (elektrolitok, sók), poláris vegyületek, szénhidrátok, 

aminok, lipidek, peptidek, valamint olyan vegyületek, amelyek nincsenek jelen az eredeti 

mintában, de a minta-előkészítés során bekerülhettek. Az eddigi ismeretek alapján az 

ionszupresszió okai az alábbi jelenségekkel foglalhatók össze: 

(a) az együtt eluálódó mátrixkomponensek és meghatározni kívánt vegyületek közötti 

versengés a porlasztott oldatcseppek felületéhez való hozzáférés érdekében 

(b) mátrixkomponensek, melyek a rendelkezésre álló töltésért versenyeznek 

(c) mátrixkomponens, amely a meghatározni kívánt vegyülethez kötődik, vagy az 

együttes kicsapódásukat eredményezi 

(d) a meghatározni kívánt vegyületek gázfázisú sav/bázis reakciókon keresztüli 

semlegesítődése 

(e) a mozgó fázis szerves módosítói. 
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Az ionszupressziónak számos következménye lehet az analitikai eredményekre nézve: 

- Az analitikai jel csökkenése miatt a detektálás lehetősége is csökken, így magasabb 

LOD értékkel, alacsonyabb jel/zaj viszonnyal és a módszer dinamikus tartományának 

csökkenésével kell számolnunk. 

- Mintáról mintára változhat a precizitás és pontosság. 

- A minták közötti mátrixhatás-különbség hatással lehet az ionarányra, a linearitásra és 

ezáltal a mennyiségi meghatározásra. 

- Komoly mértékű ionszupresszió esetén előfordulhat, hogy nem tudunk detektálni egy 

vegyületet, ezért könnyen juthatunk hamis negatív eredményre pozitív minták 

esetében. 

- Ennek az ellenkezője is igaz lehet, ha az ionszupresszió a választott belső standard 

jelintenzitását befolyásolja. Ezáltal a meghatározni kívánt vegyület koncentrációjának 

túlbecsléséhez jutunk, hamis pozitív eredményt kapunk, ami fokozott kockázattal jár. 

Röviden összefoglalva, az ionszupresszió befolyásolja az analitikai eredmény 

megbízhatóságát, ezért az analitikusoknak alaposan meg kell vizsgálniuk az ionszupressziót, 

illetve annak elkerülésének vagy csökkentésének lehetőségeit [101]. 

 Kutatásaim során célom volt egy nagyszámú komponens mérésére alkalmas LC-

MS/MS módszer kidolgozása a klinikák körében leggyakrabban előforduló 

gyógyszerhatóanyagok mennyiségi meghatározására. Célom volt többek között, hogy 

vizsgáljam, mely komponensek mérhetőek egy kalibrációs oldatból, továbbá hogyan érdemes 

csoportosítani a komponenseket, ha arra szükség van. Az itt részletezett kutatás nehézségei 

tehát korántsem csak az elérni kívánt, néha alacsony kimutatási határok, sokkal inkább a 

nagyszámú komponens egymás melletti meghatározása és ennek vizsgálata. Analitikai 

módszerek fejlesztésénél az egyik legkritikusabb pont a mintavétel és a minta-előkészítés 

menete. Ezért a kutatásom egyik ugyancsak fontos feladata a minta-előkészítés vizsgálata. Ide 

tartozik a mátrixhatás, továbbá az előző bekezdésben említett ionszupresszió vizsgálata. Ezen 

túl célom volt a detektor telítődésének vizsgálata a nagy koncentrációban mérendő 

vegyületeknél, illetve a komponensek azonosításának vizsgálata MRM arányok és MS/MS 

spektrumok segítségével. 
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6.3.2. Felhasznált anyagok 

A 2-hidroximetil-olanzapin, 7-hidroxikvetiapin, kvetiapin-szulfoxid, N-dezmetil-

olanzapin, olanzapin-N-oxid és redukált haloperidol standardeket a Bio-Kasztel Kft-től 

(Magyarország) rendeltük, az aripiprazol ( 98%), biperiden-hidroklorid ( 98%), citalopram-

hidrobromid ( 98%), dehidroaripiprazol (1 mg/ml), dextrometorfán-hidrobromid-

monohidrát, duloxetin ( 98%), fenacetin ( 97%), fluoxetin-hidroklorid, haloperidol, 

karbamazepin, karbamazepin-10,11-epoxid, klomipramin-hidroklorid, klorzoxazon, klozapin, 

klozapin-N-oxid, kvetiapin-fumarát, midazolám-hidroklorid, N-dezmetil-klozapin, nifedipin 

( 98%), olanzapin ( 98%), paliperidon ( 98%), paroxetin-hidroklorid-hemihidrát ( 98%), 

risperidon ( 98%), szulfametoxazol, tolbutamid és venlafaxin-hidroklorid ( 98%) 

standardek pedig a Sigma-Aldrich Kft.-től (Magyarország) származtak. Oldószerként 

metanolt (MeOH, gradient grade, VWR Kft., Debrecen, Magyarország), acetonitrilt (gradient 

grade, VWR Kft., Debrecen, Magyarország), hangyasavat (Reanal Kft., Budapest, 

Magyarország), ammónium-formiátot (Alfa Aesar GmbH & Co KG, Németország), dimetil-

szulfoxidot (DMSO, analytical grade, Reanal Kft., Budapest, Magyarország), és ioncserélt 

vizet (Milli-Q, Millipore Ltd., USA) használtam. Mindegyiket további tisztítás nélkül 

alkalmaztam. 

6.3.3. Készülékek 

A mérésekhez Perkin Elmer Series 200 micro LC folyadékkromatográfot (Massachusetts, 

USA) és egy AB Sciex 6500 QTRAP típusú hármas kvadrupól - lineáris ioncsapda 

tömegspektrométert használtam, mely Turbo V Source ionforrással rendelkezik (AB Sciex, 

CA, USA). Az adatok gyűjtése és feldolgozása az Analyst szoftver 1.6.2 verziójával történt 

(AB Sciex, CA, USA). 

6.3.4. Törzsoldatok, kalibrációs és quality control (QC) oldatok készítése 

 2-hidroximetil-olanzapinból, 7-hidroxikvetiapinból, aripiprazolból, biperidenből, 

citalopramból, dehidroaripiprazolból, dextrometorfánból, duloxetinből, fenacetinből, 

fluoxetinből, haloperidolból, karbamazepinből, karbamazepin-10,11-epoxidból, 

klomipraminból, klorzoxazonból, klozapinból, klozapin-N-oxidból, kvetiapinból, kvetiapin-

szulfoxidból, midazolámból, N-dezmetil-olanzapinból, nifedipinből, norklozapinból, 

olanzapinból, olanzapin-N-oxidból, paliperidonból, paroxetinből, redukált haloperidolból, 

risperidonból, szulfametoxazolból, tolbutamidból és venlafaxinból 1 mg/ml koncentrációjú 
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törzsoldatokat készítettem DMSO oldószerben. A további hígításokhoz 0,1 % hangyasavat 

tartalmazó víz/acetonitril (9:1 v/v) elegyét használtam, mely segítségével a 10. táblázatban 

látható kalibrációs sorokat készítettem el minden vegyületre külön-külön, mindet egyben, 

valamint a vegyületeket csoportosítva is (6.3.8. fejezet). A kalibrációkhoz egészséges 

egyedektől származó, hatóanyagot nem tartalmazó (vak) szérum mintákat használtam.  

Minden esetben 100 μl vak szérumhoz adalékoltam a hatóanyagokat, majd a 6.3.5. fejezetben 

leírt minta-előkészítést követtem. Az így elkészült oldatokat az LC-MS rendszerbe történő 

injektálás előtt 200 μl-es mintatartó edényekbe pipettáztam át. A mérések megkezdéséig az 

oldatokat 4 °C fokon tároltam. 
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Hatóanyag Koncentráció 

 
ng/ml μg/ml 

1 2 5 10 20 50 100 200 500 1000 2 5 10 20 50 100 120 

Risperidon × × × × × ×            

Haloperidol  × × × × × × ×          

Redukált haloperidol  × × × × × × ×          

Dextrometorfán  × × × × × ×           

Paroxetin  × × × × × ×           

Paliperidon   × × × × ×           

Olanzapin    × × × × ×          

Klomipramin    × × × × × ×         

Nifedipin    × × × × ×          

Duloxetin    × × × × ×          

Midazolám     × × × ×          

Dehidroaripiprazol     × × × ×          

Biperiden     × × × ×          

Citalopram     × × × ×          

Venlafaxin      × × × × ×        

Kvetiapin      × × × × ×        

Klozapin      × × × × ×        

Fluoxetin      × × × × ×        

Aripiprazol      × × × × ×        

Klorzoxazon    × × × × × × × × ×      

Karbamazepin          × × × ×     

Fenacetin           × × × ×    

Szulfametoxazol              × × × × 

Tolbutamid              × × × × 

10. táblázat 

Az általam vizsgált gyógyszerek kalibrációs oldatsorozatai (a metabolitok nélkül). Különböző színnel az öt különböző csoportot jelöltem. 



69 
 

6.3.5. Minta-előkészítés 

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. 

6.3.6. Folyadékkromatográfiás körülmények 

 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 áramlási sebesség 0,6 ml/perc volt, a gradiens programot 

a szoftver vezérelte. Egy minta teljes mérési ideje 11 perc volt, melybe beletartozik a kolonna 

ekvilibrálása és az injektálás időtartama is. Az automata mintaadagoló hőmérsékletét 10 °C 

fokra állítottam be, az injektált minta térfogata pedig 10 µl volt. A gradiens módszer részletei 

a 11. táblázatban láthatóak. 

 

11. táblázat 

Az alkalmazott HPLC gradiens gyógyszerhatóanyagok elválasztásához 

Idő (perc) Áramlási sebesség (ml/perc) A eluens (%) B eluens (%) 

0 0,6 90 10 

2 0,6 60 40 

2,5 0,6 60 40 

5 0,6 20 80 

7 0,6 20 80 

7,5 0,6 5 95 

8 0,6 5 95 

8,5 0,6 90 10 

11 0,6 90 10 
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6.3.7. Tömegspektrometriás körülmények 

Az ionizáció pozitív ESI módban történt, a porlasztógáz, a szárítógáz és függönygáz 

nitrogént volt. A készülékhez tartozó nitrogéngáz értékek rendre 30, 30 és 40 voltak. Az 

ionforrás feszültségét +5,5 kV-ra, hőmérsékletét 500 °C-ra állítottam be. A 

tömegspektrométert sMRM (Scheduled Multiple Reaction Monitoring) módban használtam, 

ütközőgázként pedig nitrogént alkalmaztam. Scheduled MRM módszer során a készülék csak 

akkor figyel egy MRM átmenetet, ha az ahhoz tartozó komponens a kromatogramban várható. 

Lehetőségünk van előre beállítani a vegyületek retenciós idejét, valamint egy időablakot, ahol 

a komponens várhatóan megjelenik a kromatogramon, ezáltal elérhető minden vegyületre a 

legnagyobb dwell time, a ciklusidő legalacsonyabb értéken való tartása mellett. Az általam 

beállított MRM detektálási ablak minden komponens esetében 40 ms, a ciklusidő pedig 0,6 

másodperc volt. 

6.3.8. Kalibrációs modell vizsgálata 

 A kalibrációs sor összeállításának vizsgálata érdekében számos mérést végeztem. 

Elkészítettem a gyógyszerek kalibráló sorait külön-külön, a 10. táblázatnak megfelelő 

koncentrációkban. Ezen kívül különböző terápiás tartományú csoportokra osztottam őket (5 

db), majd a kalibrációkat csoportosítva is elkészítettem, továbbra is a táblázatnak megfelelő 

koncentráció szinteken az alábbi módon: Első csoport: risperidon, haloperidol, redukált 

haloperidol, dextrometorfán, paroxetin, és paliperidon; második csoport: olanzapin, 2-

hidroximetil-olanzapin, N-dezmetil-olanzapin, olanzapin-N-oxid, klomipramin, nifedipin, 

duloxetin, midazolám, dehidroaripiprazol, biperiden, és citalopram; harmadik csoport: 

venlafaxin, kvetiapin, kvetiapin-szulfoxid, 7-hidroxi-kivetiapin, klozapin, N-dezmetil-

klozapin, klozapin-N-oxid, fluoxetin, aripiprazol; negyedik csoport: klorzoxazon, 

karbamazepin, karbamazepin-10,11-epoxid, fenacetin; ötödik csoport: szulfametoxazol és 

tolbutamid. Végezetül elkészítettem az összes gyógyszerhatóanyagot egyszerre tartalmazó 

kalibrációs sorozatot is. A kalibrációs tartományok meghatározásánál fontos szempont volt, 

hogy a gyógyszerek terápiás tartománya alatt és felett is legyen kalibrációs pont, így az 

esetlegesen kiugró értékeket is tudja mérni a módszer. A fenti mérések során annak szerettem 

volna utánajárni, hogy milyen hatással vannak egymás jelintenzitására, illetve mennyiségi 

meghatározására az általam vizsgált gyógyszerek. Mindegyik méréshez a korábban 

kidolgozott és a 6.3.6. és 6.3.7. fejezetben ismertetett módszert használtam. 
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6.3.9. Ionszupresszió, mátrixhatás és a minta-előkészítés vizsgálata 

 Az ionszupresszió, illetve a mátrixhatás meghatározására többféle módszer terjedt el. 

Dolgozatom 6.1. és 6.2. fejezetében leírtaktól eltérően, most az ún. oszlop utáni fecskendős 

vizsgálatot választottam, mert sok komponens mérése esetén átfogóbb képet kaphatunk a fent 

említett jelenségek esetleges negatív hatásáról. Ennek során hatóanyagot nem tartalmazó 

mintát (vak minta) mérünk a meghatározásra használt LC-MS/MS körülmények között úgy, 

hogy közben egy T-elágazás és egy fecskendőpumpa segítségével a meghatározni kívánt 

komponenst/komponenseket folyamatosan a tömegspektrométerbe juttatjuk (24. ábra) [101]. 

 

24. ábra: Az ionszupresszió meghatározásához használt kísérleti berendezés 

 

Az ionszupresszió fenti ábrán bemutatott vizsgálata jó a mátrixkomponensek jelcsökkentő 

hatásának mérésére, de a sok komponens egymásra gyakorolt hatását nem méri. Ennek 

érdekében készítettem a kalibrációs modell vizsgálatokat. Ezen túlmenően a minta-előkészítés 

során fellépő mátrixhatást is vizsgáltam. Ehhez 3 mintát készítettem kalibrációs csoportonként 

egy-egy koncentrációszinten. Első esetben 100 μl tiszta oldószerbe (víz), második esetben 100 

μl extrahált szérumba (fehérjekicsapás után), harmadik esetben pedig 100 μl szérumba 

adalékoltam a komponenseket, mely mintákat ez után 300 μl acetonitrillel elegyítettem a 

fehérjék kicsapása érdekében. Centrifugálás után 100 μl felülúszót pipettáztam 200 μl-es 

mintatartó edényekbe, majd ez után mértem le a mintákat. 
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6.3.10. Eredmények és értékelésük 

A gyógyszerhatóanyagok humán szérumból történő pontos és érzékeny mérésének 

érdekében a tömegspektrometriás mennyiségi meghatározáshoz MRM módszert dolgoztam 

ki. Az MRM átmeneteket és MS paramétereket az egyes komponensek törzsoldatának 

fecskendőpumpán keresztül történő direkt injektálásával választottam ki, illetve optimáltam. 

A gyógyszerhatóanyagok ESI ionizációját követően a tömegspektrumban a komponensek 

protonált molekulaionját ([MH]
+
) detektáltam. A fragmensionok feltérképezéséhez és az 

MRM átmenetek kiválasztásához MS/MS spektrumot vettem fel a protonált 

molekulaionokról. Ezek alapján a mennyiségi meghatározáshoz minden vegyületre két MRM 

átmenetet választottam ki (12. táblázat). Az intenzívebb MRM átmenetet használtam a 

mennyiségi kiértékeléshez (quantifier), a másodikat pedig a minőségi meghatározáshoz 

(qualifier). A lehető legpontosabb mennyiségi meghatározás érdekében Scheduled MRM 

módban használtam a készüléket, így lehetővé vált a legnagyobb dwell time értékek elérése 

úgy, hogy a ciklusidő megfelelően alacsony értéken tartása. A 12. táblázatban láthatóak a 

komponensek MRM átmenetei, retenciós idejük, valamint az optimált feszültségértékek. 
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12. táblázat 

A vizsgált komponensek MRM átmenetei és a hozzájuk tartozó feszültség értékek 

Komponens 
Retenciós 

idő (perc) 
MRM (Da) DP (V) EP (V) CE (eV) CXP (V) 

Risperidon 5,87 
411,0 → 191,0 61 9 31 6 

411,0 → 110,0 61 10 71 12 

Haloperidol 6,73 
376,0 → 165,0 30 10 25 3 

376,0 → 358,0 30 10 25 3 

Redukált haloperidol 6,32 
378,0 → 360,0 30 10 30 3 

378,0 → 149,0 30 10 30 3 

Dextrometorfán 6,42 
272,3 → 215,3 66 8 27 4 

272,3 → 213,1 66 8 35 4 

Paroxetin 5,31 
376,2 → 359,0 11 10 11 22 

376,2 → 341,1 11 10 19 22 

Paliperidon 5,48 
427,0 → 207,0 66 10 35 4 

427,0 → 109,8 66 10 61 14 

Olanzapin 4,85 
313,2 → 256,2 66 8.5 25 6 

313,2 → 84,2 66 8.5 29 4 

N-dezmetil-olanzapin 4,60 
299,2 → 198,1 61 7.5 43 6 

299,2 → 213,1 61 7.5 35 6 

2-hidroximetil-olanzapin 4,31 
329,2 → 272,2 56 7.5 25 6 

329,2 → 84,2 56 7.5 31 4 

Olanzapin-N-oxid 4,83 
329,2 → 229,2 46 5.5 21 4 

329,2 → 213,2 46 5.5 33 6 

Klomipramin 7,84 
315,2 → 242,2 41 5.5 27 6 

315,2 → 227,2 41 5.5 45 6 

Nifedipin 5,34 
347,0 → 315,0 46 10 11 26 

347,0 → 195,0 46 10 47 10 

Duloxetin 7,01 
298,2 → 154,2 41 3 9 4 

298,2 → 123,2 41 3 53 6 

Midazolám 6,42 
326,0 → 291,0 81 12 31 6 

326,0 → 244,0 66 12 31 6 

Dehidroaripiprazol 6,49 
446,0 → 285,0 30 10 25 3 

446,0 → 216,0 30 10 25 3 

Biperiden 7,44 
312,3 → 294,3 46 4.5 19 6 

312,3 → 105,2 46 4.5 51 6 
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12. táblázat folytatása 

Komponens 
Retenciós 

idő (perc) 
MRM (Da) DP (V) EP (V) CE (eV) CXP (V) 

Citalopram 6,42 
325,2 → 109,2 276 7,5 29 4 

325,2 → 262,2 276 7,5 23 6 

Venlafaxin 5,87 
278,2 → 260,3 36 7,5 15 4 

278,2 → 121,3 36 7,5 37 4 

Kvetiapin 6,30 
384,2 → 253,2 271 8,5 27 6 

384,2 → 221,2 271 8,5 37 6 

Kvetiapin-szulfoxid 5,20 
400,2 → 221,2 56 7,5 37 6 

400,2 → 352,3 56 7,5 23 6 

7-hidroxikvetiapin 5,04 
400,3 → 269,2 56 8,5 27 6 

400,3 → 237,2 56 8,5 37 12 

Klozapin 6,30 
327,0 → 270,0 51 7,5 25 6 

327,0 → 192,0 51 12 45 12 

Klozapin-N-oxid 6,07 
343,0 → 192,0 50 10 25 3 

343,0 → 256,0 50 10 25 3 

N-dezmetil-klozapin 6,45 
313,0 → 192,0 50 10 25 3 

313,0 → 270,0 50 10 25 3 

Fluoxetin 7,27 
310,2 → 148,2 31 5 13 4 

310,2 → 117,0 31 5 51 6 

Aripiprazol 6,81 
448,0 → 285,0 30 10 25 3 

448,0 → 176,0 30 10 25 3 

Klorzoxazon 5,77 
168,0 → 128,6 46 10 11 6 

168,0 → 82,2 46 10 33 10 

Karbamazepin 6,00 
237,0 → 194,0 46 10 23 4 

237,0 → 192,0 51 8 27 4 

Karbamazepin-10,11-

epoxid 
5,45 

253,0 → 180,0 30 10 25 3 

253,0 → 210,0 30 10 20 3 

Fenacetin 5,61 
180,0 → 110,0 51 10,5 27 4 

180,0 → 138,0 56 9 23 4 

Szulfametoxazol 5,50 
254,0 → 156,0 48 10 22 6 

254,0 → 188,0 48 10 35 6 

Tolbutamid 6,63 
271,0 → 172,0 56 8 5 4 

271,0 → 155,0 51 11 5 4 
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A módszerfejlesztés során mozgófázisok (ACN, 0,1 % hangyasavat tartalmazó ACN, 

10 mM ammónium-formiátot tartalmazó ACN, víz, 0,1 % hangyasavat tartalmazó víz, 10 mM 

ammónium-formiátot tartalmazó víz, MeOH, 0,1 % hangyasavat tartalmazó MeOH és 10 mM 

ammónium-formiátot tartalmazó MeOH) és kromatográfiás oszlopok (Agilent Zorbax SB-

C18 (4,6 × 75 mm; 3,5 μm), Merck Purospher Star C18 (55 mm × 2 mm; 3μm), Phenomenex 

Luna Phenyl-Hexyl (50 × 2 mm; 5µm)) számos kombinációját kipróbáltam. A komponensek 

nagy része detektálható volt a legtöbb kombinációnál, azonban a csúcsalakok és néhány 

vegyület visszatartása nem volt kielégítő. A 6.3.6. fejezetben említett Hypersil BDS-C18 (4,6 

× 100 mm; 3 μm) kolonnával és az ott bemutatott eluensek segítségével mindegyik vegyületre 

megfelelő visszatartást és csúcsalakot sikerült elérnem egyéb kompromisszum nélkül. A 

gradiens program finomításával sikerült a lehető legjobban szétválasztanom egymástól a 

komponenseket (25. ábra). 

 

25. ábra: A vizsgált komponensek MRM kromatogramja 

A minta-előkészítés kapcsán felmerülő mátrixhatást minden vegyületnél egy adott 

koncentrációszinten vizsgáltam a 6.3.9. fejezetben leírtak szerint. A 26. ábrán látható csúcs 

alatti területek rendre az alábbi mintákhoz tartoznak: (a) tiszta vízbe adalékolt hatónyag, (b) 

fehérjekicsapás utáni „poszt-extrakciós” szérumba adalékolt hatóanyag, és (c) szérumba 

adalékolt hatóanyag. A csúcs alatti területek közötti különbség más-más hatásoknak 

feleltethető meg. A (c) és (a) közötti különbség a visszanyerés és az ionszupresszió , a 
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26. ábra: A fenacetin MRM kromatogramjai (a) tiszta vízből, (b) poszt-extrakciós 

szérumból és (c) szérumból mérve 

 

(b) és (a) közötti különbség az ionszupresszió, a (c) és (b) közötti különbség pedig a 

visszanyerés. Az általam kapott eredményeket a 13. táblázatban foglaltam össze. A 

várakozásoknak megfelelően a komponensek jelintenzitása, valamint csúcs alatti területe 

tiszta víz használata során volt a legnagyobb. A poszt-extrakciós minták, illetve a szérumba 

adalékolt standard minták közötti különbség már nem jelentős. Ezek alapján elmondható, 

hogy mind a visszanyerés adatok, mind az ionszupresszió mértéke elfogadható és megfelel a 

bioanalitikai módszerekkel szemben támasztott követelményeknek (13. táblázat). A 

továbbiakban minden esetben hatóanyagot nem tartalmazó szérumba adalékolt kalibrációs 

mintákat készítettem. Ezáltal a valódi minták és a kalibrációs minták is ugyanolyan eljárással 

készültek. 
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13. táblázat 

A minta-előkészítés során fellépő mátrixhatás vizsgálata 

Komponens 

Csúcs alatti területek átlagai (beütésszám/másodperc) 

vízben 
poszt-extrakciós 

szérumban 
szérumban 

Risperidon 3,24e6 2,86e6 2,78e6 

Haloperidol 2,42e6 2,13e6 2,25e6 

Redukált haloperidol 2,67e6 2,45e6 2,46e6 

Dextrometorfán 5,87e5 5,42e5 5,38e5 

Paroxetin 9,41e5 9,12e5 9,20e5 

Paliperidon 3,46e6 3,22e6 3,18e6 

Olanzapin 3,51e6 3,31e6 3,29e6 

N-dezmetil-olanzapin 5,63e5 5,32e5 5,28e5 

2-hidroximetil-olanzapin 2,24e6 1,82e6 1,79e6 

Olanzapin-N-oxid 3,84e6 3,24e6 3,26e6 

Klomipramin 1,05e6 9,12e5 9,07e5 

Nifedipin 5,46e6 5,22e6 5,17e6 

Duloxetin 8,39e6 8,11e6 8,06e6 

Midazolam 3,24e6 3,10e6 3,14e6 

Dehidroaripiprazol 1,43e7 1,18e7 1,17e7 

Biperiden 7,75e5 7,34e5 7,22e5 

Citalopram 1,74e5 1,45e5 1,43e5 

Venlafaxin 4,20e6 3,98e6 3,81e6 

Kvetiapin 5,43e5 5,12e5 5,11e5 

Kvetiapin-szulfoxid 5,26e6 4,96e6 4,91e6 

7-hidroxi-kvetiapin 6,10e5 5,73e5 5,70e5 

Klozapin 9,71e6 9,32e6 9,30e6 

N-dezmetil-klozapin 7,91e6 7,63e6 7,59e6 

Klozapin-N-oxid 1,27e7 1,11e7 1,09e7 

Fluoxetin 9,24e5 8,95e5 8,86e5 

Aripiprazol 6,21e5 6,07e5 5,97e5 

Klorzoxazon 7,65e7 7,21e7 7,17e7 

Karbamazepin 2,32e8 2,14e8 2,11e8 

Karbamazepin-10,11-epoxid 5,76e8 5,38e8 5,35e8 

Fenacetin 5,42e8 5,27e8 5,20e8 

Szulfametoxazol 3,04e8 2,81e8 2,77e8 

Tolbutamid 2,41e8 2,29e8 2,24e8 
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Az ionszupresszió vizsgálata során három különböző, előkészített (fehérjekicsapás és 

extrakció utáni), hatóanyagot nem tartalmazó szérumot használtam. Ezek az alábbi módon 

készültek: 100 μl szérum + 100 μl ACN; 100 μl szérum + 300 μl ACN; 100 μl szérum + 900 

μl ACN. Ennek megfelelően tehát a mátrix hígításának hatását is tudtam vizsgálni, rendre 

kétszeres, négyszeres és tízszeres hígulással számolva (27. ábra). Célom az volt, hogy 

megbizonyosodjak róla, hogy az általam kidolgozott módszerrel mért vegyületek retenciós 

ideje olyan tartományba esik a kromatogramon, ahol a mátrixkomponensek ionszupresszáló 

hatása már nem jelentős. 

 

27. ábra: A komponensek ionszupressziója különböző hígítású mátrixminták esetén 
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A fenti ábrán jól látszik, hogy a mátrixkomponensek kétszeres hígulása esetén még 

jelentős szupresszáló hatás érvényesül a kromatogram első felében, 5,5 percig. A négyszeres 

és tízszeres hígítás közötti különbség már nem számottevő, mindössze a 3 és 4,5 perc közötti 

szakaszon van komolyabb ionszupresszió. Ha összevetjük a mátrixkomponensek zavaró 

hatását és az általam vizsgált komponensek retenciós idejét, látható, hogy mindegyik vegyület 

a kromatogram azon részén eluálódik, amelyen kevésbé érvényesül a biológiai mátrix 

jelcsökkentő hatása (28. ábra). Ezek alapján az általam használt minta-előkészítés 

megfelelőnek bizonyul, a minták négyszeres hígulása jelentősen csökkenti az ionszupresszió 

mértékét. 

 

28. ábra: (a) A mátrix jelcsökkentő hatása és (b) a vizsgált komponensek MRM 

kromatogramja 
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A jobb átláthatóság kedvéért ábrázoltam az egyes komponensek mátrix hatására történő 

jelintenzitásának változását és a komponens standard oldatból felvett kromatogramját, annak 

érdekében, hogy az ionszupressziót egyenként is bemutathassam (Második melléklet, 33-36. 

ábra). 

A kalibrációs modell vizsgálatának eredményeit a 14. táblázatban foglaltam össze. 

Megállapítható, hogy a gyógyszerek egyetlen kalibrációban méréséhez képest lényegesen 

jobb, ha csoportosítjuk őket, viszont a csoportosítás és a külön kalibrációban mérésük között 

már koránt sincs akkora különbség. Ha egyetlen kalibrációban mérnénk a hatóanyagokat, 

láthatóan drasztikus ionszupresszióval kellene számolnunk. Ez azért is különösen kritikus 

pont, mert a betegek mintáiban nem lesz benne az összes komponens, amelyet mi a 

kalibrációba beleraknánk, így nem ugyanazok a szupresszáló hatások érvényesülnének 

azoknál a mintáknál. Ennek következményeként könnyen előfordulhat, hogy bizonyos 

hatóanyagot/hatóanyagokat a valós értékük fölé, illetve alámérünk. További fontos 

megállapítás, hogy az összes hatóanyagot egyszerre tartalmazó kalibráció mérésekor kapott 

kalibrációs egyenesek az esetek több, mint felénél nem voltak kielégítőek, sok volt a kiugró 

pont, így bizonytalanná vált a mennyiségi meghatározás. 
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14. táblázat 

Kalibrációs modell vizsgálata 

Komponens 
Csúcs alatti területek átlagai (beütésszám/másodperc) 

külön csoportosítva egyben 

Risperidon 4,17e6 4,14e6 3,56e6 

Haloperidol 1,02e6 1,21e6 8,21e5 

Redukált haloperidol 1,38e6 1,12e6 9,13e5 

Dextrometorfán 6,45e5 6,23e5 6,10e5 

Paroxetin 8,51e5 8,38e5 7,96e5 

Paliperidon 3,65e6 3,92e6 3,22e6 

Olanzapin 2,95e6 3,94e6 8,03e5 

N-dezmetil-olanzapin 4,52e5 4,44e5 2,15e5 

2-hidroximetil-olanzapin 2,38e6 1,84e6 2,05e5 

Olanzapin-N-oxid 3,01e6 2,95e6 8,04e5 

Klomipramin 1,25e6 1,20e6 1,03e6 

Nifedipin 5,84e6 5,45e6 3,21e6 

Duloxetin 7,99e5 2,26e6 8,02e5 

Midazolam 3,12e6 3,07e6 1,29e6 

Dehidroaripiprazol 1,44e7 1,40e7 6,99e6 

Biperiden 8,45e5 8,80e5 3,17e5 

Citalopram 1,56e5 1,77e5 5,29e5 

Venlafaxin 3,84e6 3,73e6 1,52e6 

Kvetiapin 5,21e5 5,08e5 1,58e5 

Kvetiapin-szulfoxid 5,52e6 5,31e6 3,46e6 

7-hidroxi-kvetiapin 6,18e5 5,89e5 3,81e5 

Klozapin 9,98e6 1,35e7 3,11e6 

N-dezmetil-klozapin 7,86e6 7,53e6 3,07e6 

Klozapin-N-oxid 1,38e7 1,39e7 1,21e7 

Fluoxetin 8,87e5 9,09e5 1,81e5 

Aripiprazol 6,25e5 6,21e5 4,65e5 

Klorzoxazon 8,25e7 8,28e7 7,89e7 

Karbamazepin 2,40e8 2,33e8 2,10e8 

Karbamazepin-10,11-
epoxid 

5,89e8 5,77e8 5,61e8 

Fenacetin 5,35e8 5,42e8 5,33e8 

Szulfametoxazol 3,14e8 3,05e8 2,86e8 

Tolbutamid 2,59e8 2,42e8 2,02e8 
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 A gyógyszerhatóanyagok igen széles határok között változó terápiás tartománya miatt 

előfordulhat, hogy két vagy több, nagyságrendileg is eltérő komponenst kell tudnia egy 

módszernek egyszerre meghatározni. Nagy koncentrációk mérésénél fontos megvizsgálni, 

hogy telítődhet-e az analitikai oszlop vagy a detektor. A tolbutamid magas terápiás 

tartománya miatt igen nagy koncentrációkat kell mérnünk, mely az alacsony koncentrációk 

méréséhez hasonlóan (6.1. fejezet) szintén tartogat nehézségeket. Kísérletképpen 

összeállítottam egy kalibrációs sort 2 és 50 μg/ml között, amely után a 29. ábrán látható 

görbét tudtam a pontokra illeszteni. 

 

29. ábra: Tolbutamid kalibrációs görbéje a legoptimálisabb ütközési energia értékekkel 

Ez alapján egyértelmű, hogy telítődés történt, ami lehetetlenné tenné a pontos mennyiségi 

meghatározást. Ilyenkor leggyakrabban és legegyszerűbben a minta (és a kalibrációs pontok) 

hígításával lehet a kalibráló pontokat, valamint a minták koncentrációját a módszer linearitási 

tartományába tolni. A klinikák számára ez viszont járhatatlan út, hiszen ha egy adott minta 

tolbutamid mellett nagyságrendileg kisebb koncentrációjú hatóanyagot is tartalmaz, annak 

mennyisége szintén csökken a hígítással, így könnyen előfordulhat, hogy már nem tudjuk 

detektálni. Ennek kivédése érdekében megváltoztattam a tolbutamid MRM átmeneteihez 

tartozó ütközési energia értékeket a legoptimálisabb értékről kevésbé optimális értékre, ezáltal 

tulajdonképpen kevesebb fragmensiont juttatva a detektorba. Az így kapott kalibrációs 

egyenes látható a 30. ábrán. Az adatokból megállapítható, hogy ebben az esetben nem az 

170223 Tolbutamid.rdb (Tolbutamide 1): "Quadratic" Regression ("No" weighting): y = -4.23e+004 x^2 + 4.48e+006 x + 7.89e+006 (r = 0.9988)
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analitikai oszlop, hanem a detektor telítődéséről van szó. Ennek a megoldásnak köszönhetően 

a kalibrációs pontokra egyenest tudtam illeszteni, így a tolbutamid mennyiségi meghatározása 

is lehetővé vált, továbbá a kisebb koncentrációjú komponensek pontos mérésére is lehetőség 

nyílt a detektor telítésének elkerülésével. 

 

30. ábra: Tolbutamid kalibrációs egyenese a megváltoztatott, az érzékenység 

szempontjából kevésbé optimális ütközési energia értékekkel 

 Egy komponens monitorozásához általánosan 2 MRM átmenetet használunk. Az 

analitikai módszerekkel szemben számos kritériumot támasztanak a különböző analitikai 

validálási előírások, ezek közé tartozik az MRM arányok változásának toleranciaszintje [102]. 

Az MRM átmenetek jelintenzitásának aránya általában állandó, így a mennyiségi 

meghatározáson túl a komponens azonosítása is lehetővé válik. Előfordulhatnak azonban 

olyan esetek, mikor ez az MRM arány egy bizonyos hibahatárhoz képest nagyobb mértékben 

változik. Probléma merülhet fel a második MRM átmenet detektálásával akkor is, ha eleve 

nem túl érzékeny, így kisebb koncentrációknál előfordulhat, hogy nem tudjuk detektálni. A 

31. ábrán egy ilyen esetet mutatok be. A fluoxetin második MRM átmenete már 200 ng/ml-

es koncentrációnál is alacsony intenzitású, így a kalibráció alsó tartományába eső mintáknál 

elvesztenénk a komponens minőségi jellemzéséhez szükséges információt.  

 

 

170223 Tolbutamid detuned CE.rdb (Tolbutamide 1): "Linear" Regression ("No" weighting): y = 2.03e+004 x + 2.5e+004 (r = 0.9998)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Concentration, ug/mL

0.00

5.00e4

1.00e5

1.50e5

2.00e5

2.50e5

3.00e5

3.50e5

4.00e5

4.50e5

5.00e5

5.50e5

6.00e5

6.50e5

7.00e5

7.50e5

8.00e5

8.50e5

9.00e5

9.50e5

1.00e6

1.05e6

A
r

e
a

,
 
c

o
u

n
t
s

 Acq. Date: 2017/02/23,..  Polarity/Scan Type: N/A  Acq. File: 170209 Drugs sMRM Hypersil.dam,..

 Acq. Time: 11:35:02 AM,..  Sample Name: Tolbutamid 2 ug/ml detuned CE

 Printing Date: Monday, September 18, 2017  Workstation: QT6500  Operator: AB Service

 Printing Time: 15:00:54



84 
 

 

 

31. ábra: A fluoxetin MRM kromatogramjai 200 ng/ml koncentrációnál 

 

Ennek kiküszöbölésére beépítettem a módszerbe egy információfüggő vizsgálatot (IDA, 

Information Dependent Analysis), amelyen belül beállítható – minden egyes komponensre 

specifikusan – egy intenzitás-küszöbérték. Amennyiben egy adott mintánál az MRM átmenet 

nem éri el ezt a küszöbértéket, úgy a készülék MS/MS felvételt készít az anyaionról (32. 

ábra), mely a korábban általunk rögzített MS/MS spektrumokkal összevethető, így megfelelő 

egyezés esetén a komponens azonosítása lehetővé válik. Ennek segítségével kizárható a hamis 

pozitív vagy hamis negatív találatok lehetősége. A fentiekben bemutatott Scheduled MRM 

pro-IDA-MS/MS módszer használatának és a készülék gyorsaságának köszönhetően még 

mindig elegendő számú pontból fog állni egy-egy kromatográfiás csúcs, amely a mennyiségi 

meghatározáshoz elengedhetetlenül fontos. 
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32. ábra: A fluoxetin MS/MS spektruma 

 

6.3.11. Összefoglalás 

 Az elmúlt pár évben számos tanulmány született sok komponens egymás mellett 

történő meghatározására LC-MS/MS rendszerrel. Ezek hátránya, hogy legtöbbször csak szűrő 

módszerként alkalmazzák őket, a valódi mennyiségi meghatározás kritériumait nem 

vizsgálták. Kutatásaim során sikeresen dolgoztam ki LC-MS/MS módszert 32 db 

gyógyszerhatóanyagra és metabolitjaikra. Mind a kromatográfiás, mind a 

tömegspektrometriás paramétereket optimáltam, ezen túl új megközelítésben foglalkoztam a 

minta-előkészítéssel, ionszupresszióval, mátrixhatással, és a kalibráció összeállításával egy 

olyan módszer fejlesztésének érdekében, amely nagyszámú komponens mérését teszi 

lehetővé. Bár a kidolgozott módszer teljes validálása nem történt meg, mégis fontos 

megállapításokra jutottam, mely a későbbiekben segíthet a klinikákon dolgozó 

analitikusoknak a saját, sok komponens mérésére alkalmas módszerük fejlesztésénél. Az 

általam kidolgozott módszert könnyedén át lehet ültetni bármelyik klinikai labor 

készülékparkjára, majd ott rutinszerűen, és az immunesszé módszereket kiváltva járulhat 

hozzá a betegek gyógyszer-vérszint értékeinek minél pontosabb meghatározásához, ezáltal a 

kezelés minőségének javulásához. 

 +MS2 (309,50) CE (30): 26 MCA scans from Sample 1 (TuneSampleName) of Fluoxetine_InitProduct_Pos.wiff (Turbo Spray) Max. 5,8e8 cps.
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7. A doktori értekezés összefoglalása 

 

 Doktori munkám során tömegspektrometriás mennyiségi meghatározások klinikai 

alkalmazásaival foglalkoztam. A folyadékkromatográfiával kapcsolt tandem 

tömegspektrometriás módszerek száma a klinikai vizsgálatokban az elmúlt 1-2 évtizedben 

exponenciálisan növekedett, mely a technika gyorsaságának, precizitásának és 

érzékenységének köszönhető. Az LC-MS/MS módszerek rutinszerű alkalmazása illetve a 

módszerfejlesztés azonban sok nehézséget, buktatót rejtegethet. Hátrányuk éppen az lehet, 

hogy nagyfokú szaktudást és megfelelő – általában nem olcsó – műszerezettséget igényelnek. 

 A személyre szabott gyógyszeres terápia kialakítását és ezzel együtt a terápiás 

gyógyszerszint monitorozást segítő tömegspektrometriás módszereket világszerte egyre több 

klinikán igyekeznek bevezetni. Dolgozatomban részletesen tárgyaltam a gyógyszerszint 

monitorozás, valamint a módszerfejlesztések kihívásait. A hatóanyagok terápiás szintje 

rendkívüli mértékben, akár nagyságrendileg is eltérhet egymástól. 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 részből áll. 

Kortizol és kortizon származékképzését vizsgáltam új, hatékonyabb származékképző 

reagens segítségével, az elérni kívánt rendkívül alacsony kimutatási határok érdekében. A 

származékképzési reakció körülményei döntően befolyásolják egy módszer érzékenységét, 

ezért alapos kutatómunka előzte meg a valódi minták mérését. A két szteroid nyálból történő 

mennyiségi meghatározásához egy új on-line SPE LC-MS/MS módszert fejlesztettem. A 

részleges validálás alapján a módszer rendkívül érzékeny, viszonylag egyszerű minta-

előkészítést igényel (származékképzés 2-hidrazino-1-metilpiridinnel), nagy 

áteresztőképességű, pontos és minden tekintetben megfelel a bioanalitikai módszerekkel 

szemben támasztott követelményeknek. Az általam kidolgozott módszer – melynek 

klinikákon való hasznosítása várható – alkalmas az endokrin rendszer rendellenességeiben 

szenvedő betegek kortizol és kortizon szintjének meghatározására. 
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 Módszert dolgoztam ki bajkalin mennyiségi meghatározására 

membránvezikulumokból. A módszerfejlesztés nehézségeinek leküzdése után elsőként 

számoltam be az Agilent Zorbax SB-C8 típusú fordított fázisú oszlop hidrofil jellegű 

tulajdonságáról. A módszerfejlesztés kezdeti szakaszában az érzékeny mennyiségi 

meghatározást egy zavaró csúcs akadályozta, melynek MRM átmenetei is és retenciós ideje is 

megegyeztek a bajkalinéval. A megoldást végül egy rendhagyó kromatográfiás elválasztás 

hozta meg („inverz” gradiens egy fordított fázisú oszlopon), mely a kolonna viszonylag erős 

poláris természetének köszönhető. A jelenség részletesebb megismerése érdekében további 

kísérleteket végeztem, majd teljes körű validálást is végeztem. A méréseimmel kapott 

eredményeket kollégáink később sikeresen használták fel vezikuláris transzportfolyamatok 

megértéséhez. A módszer előnyeinek köszönhetően új kutatási terület nyílhat meg a 

flavonoidok és glükuronidszármazékaik folyadékkromatográfiájában. 

Doktori kutatásom részeként nagyszámú komponens mérésére alkalmas 

tömegspektrometriás módszer fejlesztésével is foglalkoztam. Ennek során 32 

gyógyszerhatóanyagra és metabolitjaikra dolgoztam ki LC-MS/MS módszert. A vizsgálatok 

körébe tartozó vegyületekre és metabolitjaikra is sikeresen elvégeztem a 

folyadékkromatográfiás és tömegspektrometriás paraméterek optimálását. A felmerülő 

problémákat – úgy, mint a vegyületek nem megfelelő visszatartása az oszlopon, nem kielégítő 

érzékenység és csúcsalak – az eluensek, és az állófázis (analitikai oszlop) helyes 

megválasztásával kiküszöböltem. Munkám során igyekeztem új megközelítésben vizsgálni a 

minta-előkészítést, ionszupressziót, mátrixhatást, és a kalibráció összeállítását, különös 

tekintettel arra, hogy az általam áttekintett irodalomban, sok komponens mérésére alkalmas 

módszerek esetén nem találkoztam ilyen vizsgálatokkal. A kidolgozott LC-MS/MS módszert 

végül sikeresen alkalmaztam betegek gyógyszer-vérszint értékeinek meghatározásához. 

Doktori értekezésem távlati 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.  
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8. Summary 

 

 In my doctoral dissertation, I studied the clinical applications of quantitative mass 

spectrometric measurements. Over the past few decades, the number of tandem mass 

spectrometric methods coupled with liquid chromatography has increased exponentially in 

clinical trials. It is due to the speed, precision, and sensitivity of the technique. However, the 

routine use of LC-MS/MS methods and method development has many difficulties and 

pitfalls. Their disadvantage is that they require a high level of expertise and appropriate – 

usually not cheap – instrumentation. 

 More and more clinics are trying to introduce personalized drug therapy and mass 

spectrometric methods for therapeutic drug monitoring. In my thesis, I discussed in detail the 

challenges of drug level monitoring and method development. The therapeutic levels of drugs 

may vary greatly or even in order of magnitude. Due to the low concentration of components 

to be measured, in some cases, a unique sample preparation method is required to achieve the 

extremely low detection limits. When measuring many components simultaneously, we can 

encounter difficulties with chromatography and mass spectrometry, and we must also find a 

solution. There are three types of problems to be solved: sample preparation, chromatographic 

and mass spectrometric difficulties. During my research I studied the problems of all three 

areas; accordingly, my thesis consists of three main parts. 

 I have studied the derivatization of cortisol and cortisone with a new, more efficient 

derivative reagent (2-hydrazino-1-methylpyridine, HMP) for the extremely low detection 

limits. The conditions of the derivatization reaction have a decisive influence on the 

sensitivity of a method, so careful research has preceded the measurement of real samples. A 

novel on-line SPE LC–MS/MS method with charged derivatization has been developed and 

partially validated for quantitation of cortisol and cortisone in human saliva samples. This 

method will be helpful in the diagnosis and medication of endocrine diseases such as 

hypercortisolism. Briefly, the method contains simple steps of sample preparation (pipetting 

the sample, extraction with ethyl-acetate, reconstituting, adding the derivatization reagent, 

reaction, solvent exchange), and 7 min/sample analysis time with LC–MS/MS. The method 

proved to be highly sensitive, relatively simple, high throughput, accurate and appropriate to 

the bioanalytical requirements. The current method has been subsequently applied to clinical 

assays. I believe that this method is more reliable than the commonly used immunoassay 

methods. 
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 I developed a method for quantitation of baicalin from membrane vesicles. This is the 

first report which reveals and discusses the hydrophilic interaction like properties of the 

Zorbax SB-C8 reversed phase column. An interfering peak in the chromatogram was 

observed with the same MRM transition and the same retention like baicalin. The final 

solution gave an unconventional chromatographic separation (“inverse gradient” on a 

reversed-phase column) which highlighted the relatively polar nature of this column. The LC–

MS/MS method was developed and fully validated for the determination of baicalin in 

membrane vesicles. The method is simple, rapid, highly sensitive, accurate and appropriate to 

the bioanalytical requirements. The current method was subsequently applied for vesicle 

transport assays. The unconventional chromatographic separation was detailed and discussed. 

A new area of research in the chromatographic separation of flavonoids and their 

glucuronides may open up, due to the advantages of this method. 

 As part of my doctoral research, I developed a multi-component LC-MS/MS method 

for 32 drug substances (drugs and their metabolites). The optimization of the liquid 

chromatographic and mass spectrometric parameters was successfully performed for all the 

compounds. Problems that arise, such as inappropriate retention of the compounds on the 

column, unsatisfactory sensitivity and peak shape, have been eliminated by the correct 

selection of the eluents and the stationary phase (analytical column). During my research, I 

examined sample preparation, ion suppression, matrix effect and calibration in a new 

approach. It is especially important because in literature I have not observed such studies on 

the topic of multi-component methods. The developed LC-MS/MS method was finally used 

successfully to determine drug levels in patients’ blood. 

 My doctoral dissertation is intended to contribute to the development of liquid 

chromatographic-mass spectrometric methods, supporting the development of personalized 

drug therapy. I sought to develop analytical solutions that can be readily transposed and 

subsequently routinely applied in clinical practice. A part of the undesirable side effects of 

drug therapy is due to differences or changes in drug metabolism of a patient. Personalized 

drug therapy can improve drug efficacy, reduce drug consumption and the risk of side effects, 

shorten hospital care, and faster healing. We are working with our colleagues to develop 

therapy adapted to the drug decomposing ability of patients, to select the appropriate drug 

substance and to determine the optimal dosage. 
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10. Melléklet 

10.1 Első melléklet – nagyszámú komponens mérésére alkalmas módszer 

fejlesztése során vizsgált vegyületek szerkezeti képletei 

 

2-hidroximetil-olanzapin 

 

 

7-hidroxikvetiapin 

 

 

Aripiprazol 

 

 

Biperiden 
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citalopram 

 

dehidroaripiprazol 

 

dextrometorfán 

 

duloxetin 

 

fenacetin 

 

fluoxetin 
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haloperidol 

 

 

karbamazepin 

 

 

karbamazepin-10,11-epoxid 

 

 

klomipramin 

 

 

klorzoxazon 
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klozapin 

 

klozapin-N-oxid 

 

kvetiapin 

 

 

kvetiapin-szulfoxid 
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midazolám 

 

 

N-dezmetil-olanzapin 

 

 

nifedipin 

 

 

norklozapin 
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olanzapin 

 

 

olanzapin-N-oxid 

 

paliperidon 

 

paroxetin 
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redukált haloperidol 

 

risperidon 

 

szulfametoxazol 

 

tolbutamid 

 

venlafaxin 
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33. ábra: A mátrix hatása a komponensek jelintenzitására (fent) és az egyes komponensek standard oldatból felvett MRM 

kromatogramja (lent): (a) risperidon, (b) haloperidol, (c) redukált haloperidol, (d) dextrometorfán, (e) paroxetin, (f) paliperidon, (g) 

olanzapin, (h) N-dezmetil-olanzapin 
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34. ábra: A mátrix hatása a komponensek jelintenzitására (fent) és az egyes komponensek standard oldatból felvett MRM 

kromatogramja (lent): (a) 2-hidroximetil-olanzapin, (b) olanzapin-N-oxid, (c) klomipramin, (d) nifedipin, (e) duloxetin, (f) midazolám, (g) 

dehidroaripiprazol, (h) biperiden 
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35. ábra: A mátrix hatása a komponensek jelintenzitására (fent) és az egyes komponensek standard oldatból felvett MRM 

kromatogramja (lent): (a) citalopram, (b) venlafaxin, (c) kvetiapin, (d) kvetiapin-szulfoxid, (e) 7-hidroxikvetiapin, (f) klozapin, (g) klozapin-N-

oxid, (h) N-dezmetil-klozapin 
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36. ábra: A mátrix hatása a komponensek jelintenzitására (fent) és az egyes komponensek standard oldatból felvett MRM 

kromatogramja (lent): (a) fluoxetin, (b) aripiprazol, (c) klorzoxazon, (d) karbamazepin, (e) karbamazepin-10,11-epoxid, (f) fenacetin, (g) 

szulfametoxazol, (h) tolbutamid
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