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1. BEVEZETÉS 

Az autológ és a homológ vértranszfúzió kimutatása a doppinganalitika legnagyobb kihívást 

jelentő feladatai közé tartozik. Míg a homológ vértranszfúzió kimutatása 2004 óta lehetséges 

minor vér antigéneken keresztül, az autológ transzfúzió kimutatása jelenleg nem lehetséges. 

A doppinganalitikában túlnyomó többségben vizeletminták kerülnek elemzésre azonban a 

vértranszfúzió kimutatására eddig kidolgozott módszerek mind vér analízisén alapulnak, ami 

behatárolja a vértranszfúzió kimutatásának lehetőségét. Ebből kifolyólag nagy előrelépést 

jelentene, ha az autológ és a homológ vértranszfúzió kimutatása is lehetővé válna 

vizeletminták elemzésével. 

Poli(vinil-klorid) (PVC) termékek esetén, mint amilyenek a vérzsákok vagy a transzfúziós 

csövek, a legáltalánosabban használt lágyító a di(2-etil-hexil)ftalát (DEHP). A PVC-ből 

készült orvosi eszközök akár 40% (w/w) DEHP-t is tartalmazhatnak, amely nem kötött 

kémiailag a PVC polimerhez, így könnyedén beoldódhat a vérzsákokban tárolt vérbe és 

különböző vérkészítményekbe, mint például vörösvértest-koncentrátumok, vérlemez-

koncentrátumok vagy plazmakészítmények. Ezért olyan betegek szervezetébe, akik 

vértranszfúzión vagy hemodialízis kezelésen esnek át, esetleg tápanyagpótló oldatokat 

kapnak intravénás infúzióval, nagy mennyiségű DEHP kerülhet. 

A DEHP toxicitásának vizsgálata során széleskörűen tanulmányozták metabolitjait, azok 

koncentrációját és kiürülését az átlag populációtól és gyerekektől származó vizeletmintákban. 

A DEHP az emberi metabolizmus során először mono(2-etil-hexil)ftaláttá (MEHP) hidrolizál 

(I. fázisú biotranszformáció), majd egy többlépéses oxidatív folyamat során elsősorban 

mono(2-etil-5-hidroxi-hexil)ftaláttá (5OH-MEHP), mono(2-etil-5-oxo-hexil)ftaláttá (5oxo-

MEHP), mono(2-etil-5-karboxi-pentil)ftaláttá és mono[2-(karboxi-metil)hexil]ftaláttá alakul. 

A metabolitok nagyrészt glükuronid-konjugátumokként ürülnek a vizelettel (II. fázisú 

glükuronidáció). A legmagasabb koncentrációkat vizeletben az 5OH-MEHP esetén mérték, 

melyet csökkenő sorrendben az 5oxo-MEHP és az MEHP követ. 

Mivel a DEHP metabolitok magas koncentrációja a vizeletben vértranszfúzió eredménye is 

lehet, a koncentrációjuk követése használható a vérdopping kimutatására. Elsőként 

Monfort et al. javasolta a DEHP metabolitok sportolóktól származó vizeletmintákból történő 
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meghatározását a vértranszfúzió kimutatásra1. A DEHP metabolitok koncentrációjának 

sportolókban és vértranszfúzión átesett betegekben való vizsgálata során megállapították, 

hogy a vértranszfúziót követő két napban gyűjtött vizeletmintákban lényegesen magasabb a 

DEHP metabolitok koncentrációja, mint a kontrollmintákban. Ez alapján, a DEHP 

metabolitok megfelelő marker vegyületek lehetnek a vértranszfúzió doppinganalitikai 

kimutatására vizeletből. 

2. CÉLKITŰZÉSEK 

Doktori munkám célja annak vizsgálata volt, hogy a vértranszfúzió alkalmazásának 

doppinganalitikai kimutatása lehetséges-e a DEHP metabolitok sportolók vizeletmintáiban 

történő meghatározásával. 

A főbb célkitűzések az alábbiak voltak: 

 Egy megbízható és gyors analitikai módszer kidolgozása a három fő DEHP metabolit 

(MEHP, 5oxo-MEHP and 5OH-MEHP) kimutatására és mennyiségi meghatározására, 

valamint a módszer validálása. 

 A DEHP metabolitok koncentrációjának meghatározása különböző 

kontrollcsoportokban, valamint sportolóktól és transzfúzión átesett önkéntesektől 

származó mintákban. 

 Egy felső referencia határérték megállapítása nagymértékű DEHP kitettség nélküli 

kontrollcsoportok mintáiból. 

 A DEHP metabolitok időbeli variabilitásának vizsgálata önkéntesektől gyűjtött 

mintákban. 

 A DEHP metabolitok glükuronid-konjugátumainak jelenleg használatban lévő 

doppinganalitikai szűrővizsgálatba történő integrálása és a módszer alkalmazása rutin 

mintákon. 

 

                                                 
1 Monfort N, Ventura R, Latorre A, Belalcazar V, López M, Segura J (2010) Urinary di-(2-ethylhexyl)phthalate 
metabolites in athletes as screening measure for illicit blood doping: a comparison study with patients receiving 
blood transfusion. Transfusion 50 (1):145-149 
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3. KÍSÉRLETI RÉSZ 

3.1. DI(2-ETILHEXIL) FTALÁT METABOLITOK MEGHATÁROZÁSA VIZELETBŐL 

3.1.1. Analitikai módszer 

A komponensek meghatározására egy a vizelet minták direkt injektálásán és LC-MS/MS 

technika alkalmazásán alapuló módszert dolgoztam ki. 1 mL vizelet mintához hozzáadtam a 

belső standardokat (100 ng 13C4-MEHP és 100 ng 13C4-5oxo-MEHP) és az enzimatikus 

hidrolízis elvégzéséhez 25 µL β-glükuronidázt (140 U/mL 37,0°C-on). Ezután a mintát 

homogenizáltam és 10 percig szobahőmérsékleten tartottam. Az így előkészített mintát 

acetonitril:víz 1:1 (v:v) arányú elegyével 1:5 (v:v) arányban hígítottam majd a mintákból 

10 µL-t injektáltam az LC-MS/MS készülékbe. 

A komponensek elválasztására egy Phenomenex Gemini fenil-hexil oszlopot 

(100 x 2 mm; 3 µm) választottam, mely elé egy Phenomenex Gemini fenil-hexil (2 x 4 mm) 

előtét oszlopot kapcsoltam. Eluensként 5 mM ammónium-acetát puffert (0,1% ecetsav, 

pH = 3,5; A eluens) és acetonitrilt (B eluens) használtam 0,25 mL/perces áramlási sebesség 

és gradiens elúció alkalmazása mellett. A gradiens elúció kiindulási összetétele 0% B eluens 

volt, amit 8 perc alatt 100%-ra emeltem, majd további 2 percig 100%-on tartottam. Ezután az 

oszlopot a kiindulási összetétellel 4,5 percen keresztül ekvilibráltam, így a teljes analízisidő 

14,5 perc volt.  

A komponensek detektálását egy AB Sciex 5500 kvadrupól-lineáris ion csapda (QTrap) 

tömeg spektrométeren végeztem, negatív electrospray ionizáció alkalmazása mellett. A 

három DEHP metabolit esetén egyedileg meghatároztam az azonosításhoz szükséges 

anyaionnak és három fragmensionjának tömegét (az ún. MRM-átmeneteket), valamint 

optimáltam a klasztermentesítő feszültségeket (declustering potential) és az ütközési energia 

értékeket. Az ionforrást 400°C-on működtettem és az alkalmazott ionspray feszültség 

-4500 V volt. 

A mennyiségi kiértékeléshez az alábbi MRM-átmeneteket választottam: m/z 277/134 az 

MEHP, m/z 291/143 az 5oxo-MEHP és m/z 293/121 az 5OH-MEHP esetén. A maximális 

szelektivitás biztosítása érdekében a komponensek azonosításához további két kvalitatív ion 
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átmenetet is meghatároztam, ezek az alábbiak voltak: m/z 277/127 és m/z 277/77 az MEHP, 

m/z 291/121 és m/z 291/77 az 5oxo-MEHP, valamint m/z 293/77 és m/z 293/145 az 

5OH-MEHP esetén. A komponenseket a relatív retenciós idő és a három MRM-átmenet 

relatív arányának megállításával azonosítottam. 

A mennyiségi kiértékelést 1-250 ng/ml koncentráció-tartományban végeztem a kvantitatív 

MRM-átmeneteket használva, a csúcsterületeket a megfelelő belső standardok 

csúcsterületeihez viszonyítva. Azokat a mintákat, amelyek DEHP metabolit koncentrációja 

meghaladta a legfelső kalibrációs pontot, ioncserélt vízzel hígítottam a megfelelő 

koncentrációra. Mivel a DEHP általánosan megtalálható a környezetben, metabolitjai kis 

mennyiségben szinte mindig kimutathatóak a vizelet mintákban. Ebből kifolyólag a mért 

koncentrációkat korrigáltam az alkalmazott vak mintában található koncentrációkkal, 

valamint a vizelet mért sűrűségével. 

3.1.2. Vizsgált minták 

A DEHP metabolitok koncentrációját vizsgáltam sportolóktól származó rutin 

doppinganalitikai mintákban (n = 468), különböző kontrollcsoportokban (n = 100, Köln és 

n = 356, Bochum), valamint vértranszfúzión átesett betegektől származó vizeletmintákban 

(n = 10, Neuss and n = 25, Bochum).  

Az MEHP metabolit esetén számított logaritmikusan transzformált adatok bimodális eloszlást 

mutattak az oxidatív metabolitok esetén számított adatokhoz képest. Továbbá, az MEHP 

maximális mért koncentrációja a kontrollmintákban magasabb volt, mint a vértranszfúzió 

után gyűjtött mintákban mért minimális koncentrációja. Ezért az 5oxo-MEHP és az 5OH-

MEHP komponenseket alkalmasabb marker vegyületnek ítéltem meg a vértranszfúzió 

kimutatására. 

A vértranszfúziót követő 24 órában gyűjtött vizelet mintákban lényegesen magasabb oxidatív 

DEHP metabolit koncentrációkat mértem a kontrollcsoportokhoz képest. A maximális 

értékek 5oxo-MEHP esetén 18-szor, 5OH-MEHP esetén 13-szor alacsonyabbak voltak a 

kontrollcsoportban, mint a minimális koncentrációk a transzfúzió után gyűjtött mintákban. A 

sportolók mintáiban mért koncentrációkból számított felső (99,9%) referencia határérték 

5oxo-MEHP esetén 157,3 ng/mL, 5OH-MEHP esetén 193,0 ng/mL volt, ami 5oxo-MEHP 

esetén 4-ed, 5OH-MEHP esetén pedig 5-öd része volt a legalacsonyabb vértranszfúzió után 

mért koncentrációknak. A módszer kiegészítő adatokat nyújt a sportolók biológiai 

útleveléhez (Athlete Biological Passport), így egyéb rendellenes vérparaméterekkel együtt 
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(pl.: hematokrit, hemoglobin, retikulocita szám, vörösvértest szám stb.) a vérdopping 

megerősítő bizonyítékául szolgál. 

A DEHP metabolit koncentrációk lakóhelyi, étrendi vagy környezeti kitettség hatására 

esetlegesen bekövetkező egyéni időbeli variabilitását hét önkéntestől egy héten keresztül 

gyűjtött vizeletminták (n = 253) elemzésével határoztam meg. A vizelet sűrűségével korrigált 

koncentrációkból számított csoporton belüli korrelációs együtthatók (intra-class correlation 

coefficient, ICC) 0,43, 0,19 és 0,22 voltak MEHP, 5oxo-MEHP és 5OH-MEHP esetén. Bár az 

eredmények jelentős egyéni változékonyságot mutatnak, a vértranszfúzió után gyűjtött 

mintákban mért koncentrációkat megközelítő értéket egy mintában sem mértem. Továbbá, a 

longitudinális vizsgálatok hasznos információval szolgálnak az emelkedett DEHP metabolit 

koncentrációk értelmezéséhez. 

3.2. DI(2-ETILHEXIL)FTALÁT METABOLITOK MELGLÉVŐ 

DOPPINGANALITIKAI SZŰRŐMÓDSZERBE TÖRTÉNŐ INTEGRÁLÁSA 

3.2.1. Analitikai módszer és validálás 

A DEHP metabolitok nagyrészt glükuronid-konjugátumként (5OH-MEHP-gluc és 

5oxo-MEHP-gluc) ürülnek a vizelettel. A széleskörű doppinganalitikai ellenőrzés és meglévő 

direkt injektáláson alapuló szűrőmódszerekkel való kompatibilitás biztosítása érdekében 

szükséges volt ezen glükuronid-konjugátumok integrálása egy meglévő LC-MS/MS 

módszerbe, mely jelenleg használatban van számos tiltott szer együttes szűrővizsgálatára 

(diuretikumok, béta-2-agonisták, narkotikumok, stimulánsok és azok szulfo-konjugátumai, 

vérttérfogat növelő szerek, szelektív androgén receptor modulátorok, stb.). 

Miután 90 µL vizelet mintához hozzáadtam 50 ng belső standardot (mefruzid), a mintát 

homogenizáltam és 5 µL-t injektáltam az LC-MS/MS rendszerbe. 

A kromatográfiás elválasztást egy Nucleodur C18 Pyramid (50 x 2 mm, 3 µm) kolonnán 

végeztem, amely elé egy Phenomenex Gemini fenil-hexil (4 x 2 mm) előtétoszlopot 

kapcsoltam. Eluensként 5 mM ammónium-acetát puffert (0,1% ecetsav, pH = 3,5; A eluens) 

és acetonitrilt (B eluens) alkalmaztam. A lineáris gradiens program kiindulási összetétele 

0% B eluens volt, amit 4,5 perc alatt 90%-ra emeltem, az oszlopot a kiindulási összetétellel 

0,5 mL/perces áramlási sebességgel 6,25 percen keresztül ekvilibráltam, így a teljes 

analízisidő 14,75 perc volt. 
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A komponensek tandem tömegspektrometriás detektálásához egy AB Sciex 5500 

kvadrupól-lineáris ion csapda (QTrap) analizátorú tömeg spektrométert használtam gyors 

polaritás váltású negatív és pozitív electrospray ionizációs módban. Az ionforrást 450°C-on 

működtettem, az alkalmazott ionspray feszültség -4500 V volt negatív ionizációs módban és 

+5500 V pozitív módban. 

Mivel nem állt rendelkezésemre megfelelő standard a DEHP metabolitok glükuronid-

konjugátumaiból, a komponensek azonosításához nagy pontosságú tömegspektrometriás 

detektálást alkalmaztam (Exactive OrbiTRap, Thermo Fisher). Egy az 5OH-MEHP-t és 

5oxo-MEHP-t ismert koncentrációban tartalmazó vértranszfúzió után gyűjtött mintát 

elemeztem, melyben a két metabolitot m/z 469,1708 Da és 467,1559 Da tömegeknél 

1,48 ppm és 0,03 ppm számított hibával deprotonált molekulaionként [M-H]ˉ azonosítottam. 

Mindezek után az MRM-átmeneteket, a klasztermentesítő feszültségeket (declustering 

potential) és az ütközési energia értékeket optimáltam a DEHP metabolitok glükuronid-

konjugátumaira. A szűrővizsgálathoz az 5OH-MEHP-gluc esetén az m/z 469/293 MRM-

átmenetet választottam az 5oxo-MEHP-gluc esetén pedig az m/z 467/291 átmenetet.  

3.2.2. Rutin doppinganalitikai minták vizsgálata 

Hozzávetőleg 13000 rutin doppinganalitikai mintát elemeztem a szűrőmódszer segítségével, 

amelyek közül 160 mintában meghatároztam a metabolitok koncentrációját. Ezek közül 44 

esetben találtam határérték feletti koncentrációkat.  
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4. AZ ÉRTEKEZÉSBEN FOGLALT TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

1. Egy a vizeletminták direkt injektálásán és LC-MS/MS technika alkalmazásán alapuló 

analitikai módszer kidolgozása és validálása a DEHP metabolitok minőségi és 

mennyiségi meghatározására. 

2. A DEHP metabolitok különböző referencia populációk esetén mért koncentrációjának 

összehasonlítása, valamint egy felső (99,9%) referencia határérték megállapítása két 

DEHP metabolit (5oxo-MEHP és 5OH-MEHP) koncentrációjára. 

3. A DEHP metabolit koncentrációk egyéni időbeli variabilitásának megállapítása a 

csoporton belüli korrelációs együtthatók (intra-class correlation coefficient, ICC) 

meghatározásával hét önkéntestől egy héten keresztül gyűjtött vizeletmintákban. 

4. A kidolgozott eljárás alkalmazhatóságának igazolása autológ és homológ 

vértranszfúzió doppinganalitikai kimutatására a DEHP metabolitok koncentrációjának 

meghatározásával vértranszfúzión átesett önkéntesektől származó vizeletmintákban, 

valamint a mért koncentrációk és arányaik összehasonlításával a kontroll csoportok 

esetén mért eredményekkel. 

5. A DEHP metabolitok glükuronid-konjugátumainak egy jelenleg használatban lévő 

szűrőmódszerbe való beépítése és a módszer validálása. 

6. A szűrőmódszer doppinganalitikai alkalmasságának igazolása vértranszfúzión átesett 

önkéntesektől, valamint sportolóktól származó vizeletminták elemzésével. 
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