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1. Irodalmi áttekintés

1.1. Bevezető
A tömegspektrometria (MS: mass spectrometry) megjelenése a klinikai diagnosztikában a
korai 60-es évekre tehető. A területen történő elterjedését azonban az utóbbi évtizedekben
történt

fejlődésének

köszönheti.

A

hagyományosan

csak

illékony

komponensek

meghatározására képes ionizációs technikák mellett megjelenő korszerű, lágy ionizációs
módszerek lehetővé tették tetszőleges méretű, polaritású és termikus stabilitású molekulák
tömegspektrometriás meghatározását is. A fejlesztések továbbá elősegítették a kezdetben csak
illékony kismolekulák meghatározására alkalmas gázkromatográfiás módszer mellett [1] a
korszerűbb mintabeviteli technikák (folyadék-kromatográfia, kapilláris elektroforézis)
megjelenését a tömegspektrometria területén. Az új ionizációs technikákkal párhuzamosan
megjelentek új analizátor típusok is. Ezek a fejlesztések és a kapcsolt technikák (MS/MS:
tandem tömegspektrometria) megjelenése lehetővé tették a biokémiai komponensek analízisét
egészen az extrém hidrofil, kisméretű metabolitoktól (pl. aminosavak, zsírsavak, szteroidok) a
nagyméretű biomolekulákig (pl. fehérjék, oligonukleotidok). Így a tömegspektrometria
széleskörűen elterjedhetett a klinikai kémiában, és minden korábbinál részletesebb
információval szolgált a vizsgálni kívánt vegyületekről [2, 3].
A veleszületett anyagcsere-betegségek az intermedier anyagcsere folyamatokban részt
vevő funkcionális fehérjék genetikai defektusain alapuló örökletes kórképek. A klinikai
tünetek és maradandó károsodások kialakulását a korai felismerés nagymértékben
csökkentheti, ez pedig az újszülöttkori szűrés segítségével valósítható meg [4]. Hazánkban a
70-es évek közepe óta folyik újszülöttkori tömegszűrés, melynek keretében ma már 26
veleszületett anyagcsere-betegség szűrése történik. Magyarországon két központban végzik a
vizsgálatokat: Budapesten, a Semmelweis Egyetem I. számú Gyermekgyógyászati Klinikáján,
illetve a Szegedi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinikáján. Az újszülöttkori szűrés
keretében metabolit szintű vizsgálat történik, mely során kisméretű molekulákat határoznak
meg műszeres analitikai módszerekkel. Ez nem ad végső diagnózist, pozitivitás esetében
szükséges megerősítő vizsgálatok elvégzése. Ezek lehetnek „second-tier” tesztek, vagy egyéb
másodlagos vizsgálatok. A végső diagnózis felállítása érdekében minden esetben
elengedhetetlen enzimaktivitás meghatározás és/vagy genetikai vizsgálat. A ma, rutinszerűen
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használt megerősítő vizsgálatok, illetve enzimaktivitás meghatározások mindegyike
időigényes és gyakran az újszülöttkori szűrésben alkalmazott mintatípustól (szárított
vércsepp) eltérő mintaigényű (szérum, fehérvérsejt, fibroblaszt).
A doktori munka során elsődleges célunk volt olyan új, korszerű tömegspektrometriás
módszerek kidolgozása, melyek kiegészítik, és tovább fejlesztik a veleszületett anyagcsere
betegségek diagnosztikájában jelenleg is ismert és használt tömegspektrometria alapú
technikákat. Az értekezésben bemutatásra kerülnek a vizsgált veleszületett anyagcsere
betegségek és laboratóriumi diagnosztikai lehetőségeik, illetve a kutatás során alkalmazott
tömegspektrometriás módszerek. A disszertáció két fő részre tagolható. Az első részben egy
nanospray ionizációs, nagy felbontású tömegspektrometrián alapuló módszer kerül
bemutatásra, mely a jelenleg az újszülöttkori szűrésben használt metódus kiterjesztése és mely
során több mint 400 egyedi metabolit meghatározása valósítható meg szárított vércsepp
mintából.

A

második

részben

pedig

egy

folyadék

kromatográfiával

kapcsolt

tömegspektrometriás meghatározáson alapuló enzimaktivitás vizsgálatot prezentálok, mely
során az aktivitás meghatározása egy teljesen új analitikai megközelítéssel valósítható meg. A
fejlesztett módszerben az enzimreakció pillanatszerűen, a mintavételt követően in situ
megvalósul. Az új módszer („in-paper” enzim assay) kiküszöböli a jelenleg használatos
módszerek legtöbb hátrányát.

1.2. A veleszületett anyagcsere-betegségek diagnosztikája
1.2.1. A veleszületett anyagcsere-betegségek

Anyagcserének nevezzük a sejtekben végbemenő kémiai átalakulások mindegyikét. Ezek
közé a folyamatok közé tartozik a szervezetnek a környezetből történő tápanyagfelvétele,
ezeknek az anyagoknak a lebontása, átalakítása és kiválasztása, valamint e folyamatok
szabályozása is. Az anyagcsere folyamatokat két csoportra oszthatjuk: katabolizmusra, mely
során az anyagok lebomlanak és anabolizmusra, mikor új anyagok épülnek fel. A szervezet
anyagcsere folyamatai funkcionális fehérjék, enzimek segítségével mennek végbe. Ezek a
biológiai katalizátorok specifikusak, azaz minden enzim egy adott metabolit (szubsztrát)
átalakítását végzi adott termékké. A metabolikus folyamatok nem izoláltak, hanem
láncolatban vesznek részt számos enzim részvételével, mely során az egyik enzim terméke
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egy másik reakció szubsztrátjaként szerepel. Így amennyiben egy enzim nem működik
megfelelően, számos folyamat sérülhet [5].
A veleszületett anyagcsere-betegségek ezeknek az intermedier anyagcsere folyamatokat
katalizáló funkcionális fehérjéknek, enzimeknek a defektusai. Az enzim hiányzó vagy
csökkent működésének következtében a katalizált metabolikus lépés nem megy végbe, és
egyrészt a blokád előtti metabolitok felhalmozódnak, másrészt az a mögöttiek mennyisége
lecsökken, mely a szervezetben patológiás folyamatokat indít el. Bizonyos esetekben a
felhalmozódott

szubsztrátok

alternatív

anyagcsere

útvonalakon

bomlanak

le,

és

melléktermékek képződnek. Enzimdefektus esetén gondot okozhat egyrészt az adott metabolit
hiánya, mert a rá épülő reakciók nem zajlanak le, másrészt a felhalmozódott szubsztrát és
melléktermék lehet toxikus. Ezek együttesen okoznak súlyos, akut és/vagy krónikus klinikai
tüneteket. A veleszületett anyagcsere-betegségek hátterében minden esetben genetikai ok áll,
és

döntő

többségében

mendelien

öröklődő,

monogénes,

autoszomális

recesszív

öröklésmenetet mutató kórképekről beszélünk [6].
Ma már több mint 3000 veleszületett anyagcsere-betegség ismert, melyek ugyan
egyenként ritkák, de együttes prevelanciájuk körülbelül 1:2000. Felosztásukat tekintve
számos megközelítés létezik, ezek egyike a patofiziológiás felosztás, melyben három
csoportot különítünk el:


biokémiai blokk következtében felszaporodó toxikus metabolitok okozta intermedier
anyagcserezavarok pl.: aminoacidopátiák, az organikus acidúriák többsége, karbamid
ciklus és szénhidrát metabolizmus zavarai;



energiatermelést és/vagy –felhasználást érintő betegségek pl.: glükogenezis zavarok;



komplex molekulák szintézisének vagy katabolizmusának zavara következtében
kialakuló tárolási betegségek pl.: lizoszomális és peroxiszomális betegségek [7, 8].
Az egyes betegségcsoportokban jellemző kóros metabolitok, biomarkerek, valamint az

érintett enzimek összefoglalását a függelék 1. táblázata tartalmazza.

1.2.2. A veleszületett anyagcsere-betegségek diagnosztikus lehetőségei

A veleszületett anyagcsere betegségek időben történő felismerése lehetőséget teremt a
betegség kezelésére, a szükséges speciális diéta beállítására és a kórkép tüneteinek
megelőzésére. A diagnózis megléte továbbá segíteni tudja a családtervezést a prenatális
diagnosztika által. Az anyagcsere betegségeknek a diagnosztikus alapja a kóros metabolitok
7

műszeres

analitikai

meghatározásával

egy

meghatározása.
adott

Ez

betegség

történhet
esetében,

tradicionálisan
vagy

sok

egy

metabolit

molekula
együttes

meghatározásával, mellyel lehetőség van több betegség jelenlétére következtetni egy
mérésből. Ez a módszer nem alkalmas végső diagnózis felállítására, ugyanis egy metabolit
kóros mennyisége nem feltétlenül specifikus, hanem több betegségre is utalhat. Ezért további
analízisekre van szükség, például a felmerült betegségben szerepet játszó enzim aktivitásának
meghatározására. Ennek során egy enzim specifikus szubsztrát alkalmazásával határozzuk
meg az enzimreakcióban termelődött molekula mennyiségét, vagy magának a kiindulási
anyagnak a fogyását. Ezzel a módszerrel egyrészt végső diagnózishoz juthatunk, másrészt a
maradék enzimaktivitásból következtethetünk a betegség prognózisára is. Másik lehetőség a
diagnózis felállítására a genetikai vizsgálat. Ez a megközelítés egy hosszadalmasabb
folyamat, melynek az anyagi vonzata is jelentősebb [6].

1.2.3. Az újszülöttkori tömegszűrés

Az újszülöttkori tömegszűrés bevezetése az amerikai mikrobiológus, Robert Guthrie
nevéhez és a fenilalanin bakteriális inhibíciós technikával történő meghatározásához fűződik
[9]. Az 1963-ban Amerikában induló szűrés sikeréhez nagyban hozzájárult egy forradalmian
új mintatípus bevezetése is, melyben szintén nagy szerepet játszott Guthrie. Ez a minta
speciális filter papírra szárított teljes vér (szárított vércsepp, dried blood spot: DBS),
tradicionális nevén Guthrie kártya, mely egy könnyen gyűjthető, szállítható és analizálható
mintatípus [10-12]. A fenilketonúria (PKU) újszülöttkori tömegszűrésének bevezetését
követően a szűrt betegségek listája először a galaktozémiával, majd a kongenitális
hipotireózissal és cisztás fibrózissal egészült ki. A tömegspektrometria újszülöttkori
szűrésbe történő adaptációjával, az 1990-es években bővült jelentősen a szűrhető betegségek
listája. Ma már világszerte tandem tömegspektrometriás módszerrel végeznek aminosav és
acilkarnitin profil meghatározást, mely több mint 30 metabolit egyidejű mérésével lehetővé
teszi több mint húsz további betegség szűrését [13, 14].
A számos anyagcsere betegség közül tradicionálisan a Wilson és Junger által 1968-ban
felállított kritérium rendszer alapján történt az újszülöttkori szűrésre alkalmas kórképek
kiválasztása. Már a klasszikusan szűrt betegségek közül sem teljesítette mindegyik ezeket a
feltételeket hiánytalanul, így ezeket a szabályokat 2008-ban az Egészségügyi Világszervezet
(WHO: World Health Organization) revideálta. Például ma már nem feltétel, hogy a terápia
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biztosítsa a teljes tünetmentességet. E helyett elegendő, ha kiküszöbölhetővé válik a
metabolikus krízis során a gyermeket megterhelő diagnosztikus vizsgálatok sorának
elvégzése,

valamint

a

diagnosztikai

útvesztők

elkerülésének

biztosítása.

A

populációszűrésekre vonatkozó kritériumrendszer pontjai [10, 15, 16]:


A szűrni kívánt betegség jelentsen fontos egészségügyi problémát.



Álljon rendelkezésre hatékony terápia.



Legyenek elérhetőek a további diagnózishoz és kezeléshez szükséges módszerek.



A szűrni kívánt betegségnek legyen látens vagy korai aszimptomatikus szakasza.



Álljon rendelkezésre hatékony szűrőmódszer.



A szűrőrendszer az adott populáció, kiváltképpen a „high risk” csoportok számára legyen
elfogadható.



Ismert legyen a szűrni kívánt betegség kórlefolyása.



Legyen elérhető egy általános protokoll a további kezelésre és obszervációra.



A szűrés költségei legyenek elfogadhatóak.



A korai diagnózis és kezelés javítsa a prognózist.
Az újszülöttkori szűrőprogramhoz Magyarország már korán, 1968-ban csatlakozott.

Először a szegedi Gyermekklinikán kezdődött meg a fenilketonúria, majd néhány évvel
később a galaktozémia szűrése. A budapesti szűrőközpont megalakulását követően, 1975-ben
az újszülöttkori anyagcsere-betegségek szűrése országos méretűvé vált. A fenilketonúria és
galaktozémia szűréséhez az 1980-as években először a kongenitális hipotireózis (1984), majd
a biotinidáz defektus szűrése (1989) csatlakozott. A következő mérföldkő a tandem
tömegspektrometriás módszer bevezetése volt 2007-ben, mellyel a korábbi 4 betegség mellett
további 22 anyagcsere betegség szűrése vált kötelezővé Magyarországon (Egészségügyi
Minisztérium 44/2007 rendelete). 2007-ben a fenilketonúria szűrésében a korábban
alkalmazott bakteriális módszer helyett is tömegspektrometriás vizsgálat került bevezetésre. A
tömegspektrometriás módszerrel aminosav anyagcserezavarok (5 betegség), urea ciklus
defektusok (2 betegség), karnitin anyagcserezavarok (3 betegség), organikus savak
metabolizmusának defektusai (8 betegség) és a zsírsavak lebontásának zavarai (5 betegség)
kerülnek szűrésre. A 26 szűrt betegséggel Magyarország a világ élvonalába tartozik (1.
táblázat).
A szűrést és a kiszűrt betegek gondozását 2007 óta az országban két anyagcsere szűrő- és
diagnosztikai központ végzi. Az ország nyugati régiója a budapesti Semmelweis Egyetem I.
számú Gyermekgyógyászati Klinikához, míg a keleti országrész a Szegedi Tudományegyetem
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Gyermekklinikájához tartozik [17]. A budapesti szűrőközpontban átlagosan évi 60 ezer minta
vizsgálatára kerül sor.
Az újszülöttkori szűrés során kapott pozitív szűrési lelet esetén a vizsgálat
megismétlésére kerül sor, melyhez új minta kérése szükséges. Amennyiben a beküldött, új
mintában is emelkedett metabolit szinteket mérünk, a gyermek behívásra kerül a központba
fizikális kivizsgálásra, majd további mintavételeket követően megerősítő vizsgálatokat is
végzünk. Ezek közé tartoznak a vizeletből végzett organikus savak meghatározása
gázkromatográfiával kapcsolt tömegspektrometriás (GC-MS) módszerrel, az enzimaktivitás
meghatározások szárított vércseppből, szérumból, vagy fehérvérsejtekből, illetve a genetikai
vizsgálatok. Ezekkel a vizsgálatokkal egyrészt fel tudjuk állítani a diagnózist, másrészt a
maradék enzimaktivitás mértéke, illetve a háttérben álló mutáció igazolása prognosztikus
értékű lehet a várható klinikai lefolyás szempontjából.
Betegségcsoport

Betegség

Szűrési módszer

Aminoacidopátiák

Fenilketonúria (PKU)

aminosav és acilkarnitin profil

Jávorfaszörp betegség

meghatározása tandem

(MSUD)

tömegspektrometriás (MS/MS)

Tirozinémia I (Tyr I)

módszerrel

Tirozinémia II (Tyr II)
Homocisztinúria (Hcy)
Urea ciklus zavarok

Argininoszukcinát-szintáz
hiány, Citrullinémia I (ASS)
Argininoszukcinát-liáz hiány
(ASL)

Karnitin transzport zavarok

Karnitin-palmitoil-transzferáz
I hiány (CPT I)
Karnitin-palmitoil-transzferáz
II hiány (CPT II)
Karnitin transzport zavar
(CT)

Organikus acidúriák/acidémiák

Propionsav acidémia (PA)
Metilmalonsav acidémia
(MMA)
3-metil-krotonil-CoAkarboxiláz hiány (MCC)
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Izovaleriánsav acidémia
(IVA)
Béta-ketotioláz hiány (-KT)
Glutársav acidúria I (GA I)
3-hidroxi-3-metilglutarilCoA-liáz hiány (HMG)
Multiplex karboxiláz hiány

Biotin anyagcsere zavarai

Rövidláncú acil-CoAdehidrogenáz hiány
(SCADD)
Középláncú acil-CoAdehidrogenáz hiány
(MCADD)
Hosszúláncú hidroxiacilCoA-dehidrogenáz hiány
(LCHADD)
Nagyon hosszú láncú acilCoA-dehidrogenáz hiány
(VLCADD)
Multiplex acil-CoA
dehidrogenáz hiány (GA II)
Biotinidáz enzimaktivitás

Kolorimetria

Szénhidrát anyagcsere zavarok

Galaktozémia

totál galaktóz szint

Zsírsav oxidációs zavarok

meghatározása fluoreszcens
galaktóz-oxidáz módszerrel
Kongenitális hipotireózis

Endokrinopátiák

TSH (thyroidea stimuláló
hormon) direkt szendvics
technológián alapuló szilárd
fázisú, két kötőhelyes
immunfluoreszcens teszt

1. táblázat: A magyarországi újszülöttkori szűrés keretében vizsgált anyagcserebetegségek és a vizsgálati módszerek.

1.2.4. Diagnosztikai alapfogalmak

A laboratóriumi eredmények megfelelő interpretációjához, illetve a megfelelő
labordiagnosztikai módszer kiválasztásához elengedhetetlen néhány alapfogalom ismerete.
Ezek a szelektivitás, a szenzitivitás, illetve a laboratóriumi normálértékek definiálására
használt percentilis fogalma.
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Egy betegség diagnózisának felállítása közben számos laboratóriumi vizsgálatot
végeznek el a betegen. Az egyes eredmények azzal, hogy megerősítenek, vagy elvetnek egyegy korábbi feltételezést, szűkítik a lehetséges diagnózisok számát. Egy eredmény akkor
tekinthető pozitívnak, ha a mért érték jelentősen eltér az egészséges populációban mérhetőtől.
Az egészséges népességben tapasztalható eloszlás ismeretében a pozitív és negatív
eredmények közötti küszöbérték úgy van megválasztva, hogy lehetőleg minél kevesebb
egészséges egyén kerüljön a pozitív tartományba. Ezek alapján látható, hogy egy
diagnosztikus eljárás csak akkor működne tökéletesen, amennyiben az egészséges és beteg
embereken mérhető érték teljesen elkülönülne egymástól, azaz nem lenne átfedés [18]. Ez
viszont csak nagyon ritkán teljesül, így ahhoz, hogy nagy biztonsággal tudjunk egy felmerült
kórképet igazolni, vagy elvetni a laboratóriumi vizsgálatok során, elengedhetetlen az adott
módszer főbb karakterisztikájának (specificitás, szenzitivitás) ismerete. Egy teszt specificitása
a negatív eredmények előfordulása olyan egyénekben, akik nem szenvednek az adott kórban
(valós negatívak). A szenzitivitás a pozitív eredmények előfordulása olyan betegekben, akik
az adott betegségben szenvednek (valós pozitívak). 90%-os specificitás azt jelenti, hogy 10%ban a betegségben nem szenvedő egyéneknél is pozitív lesz a vizsgálat eredménye, vagyis
álpozitív. 90%-os érzékenység azt jelenti, hogy csak 90%-át fogjuk betegnek találni azoknak,
akik biztosan szenvednek az adott betegségben, vagyis 10% álnegatív.
Specificitás = valós negatív/(valós negatív+álpozitív)x100
Szenzitivitás = valós pozitív/(valós pozitív+álnegatív)x100
Egy ideális teszt 100%-os érzékenységű, azaz minden betegnél pozitív eredményt ad és
100%-ban specifikus, azaz a betegség hiányában mindig negatív eredményt kapunk. A
valóságban szinte egyetlen teszt sem éri el ezt az ideális szintet, mindegyikkel kaphatunk
álpozitív es álnegatív eredményeket. Azok a tényezők, melyek növelik a specificitást,
csökkentik az érzékenységet, és fordítva; így általánosságban igaz, hogy átfedés van az
egészséges és beteg minták eredményei között. Összességében elmondható, hogy amennyiben
a cél egy adott betegség elvetése, célszerű minél nagyobb specificitású tesztet választani.
Illetve, ha a megerősítés a cél, akkor nagy szenzitivitásúval érdemes próbálkozni.
A populáció szűrések esetében a megfelelő módszer minél nagyobb érzékenységű kell
legyen [19, 20]. Az újszülöttkori tömegszűrésben használt MS/MS vizsgálat a legtöbb
betegség esetében elméletileg megközelíti a 100% érzékenységet, azonban szem előtt kell
tartani, hogy sok esetben nehéz megítélni a ki nem szűrt betegek számát [18].
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A kapott laboratóriumi eredmény értelmezéséhez elengedhetetlen a normál tartományok
megadása, melyeket ideális esetben minden laboratóriumnak magának kell meghatározni. A
laboratóriumi normálértékeket percentilisek (latin: per centum = százalék) alapján definiálják,
melyekhez természetesen elengedhetetlen, hogy megfelelő mennyiségű adat álljon
rendelkezésre. Pl. az n %-os percentilis azt jelenti, hogy az adatok n %-a kisebb, mint ez az
érték. Az alsó és felső néhány percentilis közötti részt (2.5% - 97.5%, metabolikus betegségek
esetében 1% - 99%) szokás normális (referencia) értéknek elfogadni [21].

1.2.5. A dolgozatban részletesen vizsgált betegségek biokémiája és diagnosztikai háttere

A doktori munka folyamán három olyan betegségnek a részletesebb vizsgálatára került
sor, melyek az aktuális, országonkénti újszülöttkori tömegszűrésben szerepelnek.

1.2.5.1. Fenilketonúria
Az fenilketonúria (PKU) az aminosavak lebontásának zavarai közé tartozó betegség, és a
fenilalanin kóros megemelkedésével jár.
A primer hiperfenilalaninémiát (HPA) okozó kórképekben a fenilalanin tirozinná történő
átalakulása szenved zavart. A reakció során a fenilalanin para helyzetben történő hidroxilálása
megy végbe a fenilalanin-hidroxiláz (PAH) enzim segítségével, melyhez egy speciális
kofaktor, a biopterin jelenléte szükséges. A biopterin aktív formája a tetrahidrobiopterin
(BH4), mely a szervezetben szintetizálódik és mint redukáló ekvivalens vesz részt a
reakcióban. A folyamat során dihidrobiopterinné oxidálódik, majd a NADPH függő
dihidrobiopterin- reduktáz segítségével alakul vissza tertrahidrobiopterinné (1. ábra). A HPA
leggyakoribb oka a folyamatot katalizáló enzim, a PAH csökkent vagy hiányzó működése,
mely a fenilalanin különböző mértékű felhalmozódásához vezet a szervezetben. Súlyos
esetben (klasszikus PKU) a vér fenilalanin szintje meghaladhatja az 1200 mol/l értéket is (a
normál határérték ~80 mol/l), illetve a vizeletben is kóros mértékben ürülnek fenilketonok.
Enyhébb formákban, ahol a PAH enzim reziduális aktivitása magasabb, jóval alacsonyabb
fenilalanin szinteket mérhetünk a vérben, és a vizeletben sem jelennek meg a fenilketonok. A
hiperfenilalaninémiák között elkülönítjük a kofaktor adására reagáló formákat, ezeket BH4
reszponzív HPA-nak nevezzük. Az esetek 1-2%-ban a BH4 szintézis/átalakulás egy enzime
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nem működik megfelelően. Ez ugyan enyhébb HPA-val jár, azonban súlyos, nehezen
kezelhető neurológiai tüneteket okozhat (atípusos PKU) [22, 23].

1. ábra: Fenilalanin tirozin átalakulás.

A PKU patomechanizmusában egyrészt szerepet játszik a központi idegrendszerben
felhalmozódó toxikus fenilalanin, másrészt, főként az atípusos esetekben fennálló
neurotranszmitter (dopamin, noradrenalin) deficiencia. Ennek oka, hogy a BH4 ezen
neurotranszmitterek szintézisében közreműködő enzimeknek (pl.: tirozin-hidroxiláz) szintén
kofaktora (2. ábra). Ez a metabolikus útvonal – a tirozin hiányból adódó csökkent melanin
képződés – ad magyarázatot a PKU-ra jellemző világos bőr, szőke haj és kék szem fenotípus
megjelenésére is. A betegségcsoportra jellemző tünetek (hányás, fokozott izomtónus,
hiperreflexia és görcsök; majd később a növekedésbeli elmaradás, mentális retardáció) néhány
hónapon belül, BH4 dependens esetekben akár már néhány napos életkorban jelentkezhetnek.
Az időben elkezdett kezelés normális testi és szellemi fejlődést biztosít. Kivételek ez alól
bizonyos atípusos formák, ahol a kezelés ellenére is kialakulhatnak idegrendszeri tünetek. A
betegség terápiája a fenilalanin életre szóló diétás megszorításán - szigorú értékek között
tartásán -, illetve atípusos formáknál BH4 és neurotranszmitter előanyagok adásán alapul [23].
A ritka anyagcsere-betegségek között a HPA incidenciája az egyik leggyakoribb,
Magyarországon a különböző formák előfordulása együttesen 1:8900 [17].
Az újszülöttkori szűrésben a korábbi szemi-kvantitatív bakteriális Guthrie tesztet [9]
2007-ben tandem tömegspektrometriás módszer váltotta fel, mellyel kvantitatívan
meghatározható a fenilalanin koncentráció, illetve a fals pozitív arány csökkentése érdekében
a fenilalanin/tirozin aránya a vérben [24, 25]. A BH4 dependens formák elkülönítésére további
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vizsgálat szükséges minden magas fenilalanin szinttel kiszűrt újszülött esetében. Ez a
kiegészítő vizsgálat a folyadékkromatográfiával (high performance liquid chromatograpy,
HPLC) kapcsolt MS alapú vizelet pterin profil meghatározás, mellyel a BH4 szintézisben részt
vevő enzimek megfelelő működésére vagy defektusára következtethetünk [26].

2. ábra: A fenilalanin metabolizmusa.

1.2.5.2. Közepes szénláncú acil-koenzim A dehidrogenáz deficiencia
A második betegség, melyet az értekezésben részletesebben bemutatok, a közepes
szénláncú acil-CoA-dehidrogenáz deficiencia (MCADD), mely a zsírsav lebontás lépcsőjében
szereplő egyik enzim defektusa.
A zsírsavak fontos energiaforrásai a szervezetnek. Ha éhezünk, szervezetünk először a
glikogén raktárait üríti ki, majd ezután a glikogenózis folyamatai indulnak meg a májban.
Tartós éhezésnél a szervezetünk a zsírsavakat oxidálja energianyerés céljából. A hosszú
szénláncú zsírsavak teljes oxidációjában – sejtekbe való felvétel, mitokondriumba juttatás, oxidáció, elektrontranszfer – közel 20 fehérje (transzport fehérjék, enzimek) vesz részt. A
biokémiai metabolizmusban a -oxidáció az a katabolikus folyamat, melyben a zsírsavak
lebontása történik. Ennek során a zsírsav szénlánca acetilcsoportokká darabolódik fel. A
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folyamat a mitokondriumban zajlik és a képződött acetil-CoA a citrátkörbe lép, ahol
NADH/FADH2 koenzimekké alakul, melyeket az elektrontranszport lánc használ fel ATP
nyerése céljából. A folyamat elnevezése a zsírsav  szénatomjának karbonilcsoporttá történő
oxidációjából ered [27]. A -oxidációban szerepet játszó enzimek genetikai hibáján alapuló
funkcióvesztés miatt a szervezetben energiahiány lép fel, és toxikus metabolitok szaporodnak
fel.
A -oxidáció egyes lépései a következők (3. ábra):
1.

Zsírsav oxidációja: A karboxilcsoporttól számított 2. és 3. szénatom lead egy-egy

hidrogént egy FAD koenzimnek, miközben egy kettős kötés alakul ki közöttük. A
folyamatban részt vevő enzim az acil-CoA-dehidrogenáz.
2.

Hidratáció: Erre a telítetlen kötésre víz addícionálódik, így a 2. azaz a  szénatomon

megjelenik egy hidroxilcsoport. A folyamatot az enoil-CoA-hidratáz katalizálja.
3.

Oxidáció: Ugyanezen a szénatomon oxidáció zajlik és a hidroxilcsoport oxocsoporttá

alakul. Az eközben felszabaduló két H-t egy NAD+ veszi fel. Az oxidáció a 3-L-hidroxiacilCoA-dehidrogenáz enzim segítségével megy végbe.
4.

Tiolízis: A β-ketoacil-CoA elhasad, leválik egy acetilcsoport a zsírsavról és a ciklus

újra kezdődik. A folyamatot a -ketotioláz enzim katalizálja.
A folyamatban a zsírsav fokozatosan, két szénatomonként lebomlik. A 16 szénatomos
sztearinsav például 8 ciklus alatt. Minden ciklusban keletkezik egy-egy NADH + H+, és
FADH2, melyeket a szervezet további folyamatokban felhasználva termel jelentős
mennyiségű energiát.
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3. ábra: Zsírsavak-oxidációjának lépései.
Az első lépésben szereplő acil-CoA-dehidrogenáz enzimek a zsírsav szénlánc
hosszúságától függően a rövid-, közepes- és hosszúláncú acil-CoA-dehidrogenázok. A oxidáció lépései közt leggyakrabban hiányzó enzim a közepes szénláncú acil-CoAdehidrogenáz (medium chain acil-CoA dehydrogenase, MCAD). Az MCAD hiány egy relatív
gyakori örökletes anyagcserezavar, autoszomális recesszív öröklésmenettel. Egy gyakori
mutációnak köszönhetően az észak-európai populációban az előfordulás gyakorisága 1:10000
[28]. Magyarországon ez az érték 1:28300 (2011-2017 közötti adatok alapján).
A zsírsav oxidációs zavarok felfedezése egy hirtelen bekövetkező csecsemőkori
halálesettel kapcsolatban történt az 1980-as években, és ugyan incidenciáját csak később
állapították meg, feltételezték, hogy a hirtelen csecsemőhalállal járó esetek 5%-áért ezek a
betegségek felelősek [29, 30]. A klinikai prezentációja nagyon széles skálán mozog: a
tünetmentességtől, az izolált hipoglikémián át a hirtelen halálig bármi előfordulhat. A
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diagnosztizálatlan esetek körülbelül 25%-a végződik halállal, azonban gondos terápiával a
teljes tünetmentesség is elérhető. Terápiájához tartozik az éhezés kerülése, a zsírszegény diéta
és az L- karnitin pótlás. Újszülöttkori szűrése tehát kiemelkedően fontos, hiszen a betegség
korai, aszimptomatikus szakaszban történő felismerése akár életmentő is lehet [31, 32].
Diagnosztikája az enzimblokk következtében felhalmozódó közepes szénláncú zsírsavak
és acilkarnitinek, továbbá dikarbonsavak és acil-glicinek vérben és vizeletben történő
kimutatásán alapul. Azonban vizeletben kóros szinteket csak tünetekkel rendelkező betegek
esetében tapasztaltak, az aszimptomatikus, jól táplált páciensek esetében nem volt
megfigyelhető ezen metabolitok szintjének emelkedése [32-34]. A acilkarnitinek tandem
tömegspektrometriás meghatározása szárított vércseppből tette lehetővé az MCADD
újszülöttkori szűrésbe történő bevezetését, hiszen a módszer érzékenysége miatt a tünetmentes
betegek kiszűrése is megvalósul [31].
Az újszülöttkori szűrés során stabil izotópos elúciós technikával, butil-észterekként
határozzuk meg az acilkarnitineket szárított vércseppből [31, 35]. Az MCADD diagnózisához
a fals pozitív eredmények csökkentése érdekében az oktanoil-karnitin (C8) mellett a hexanoil(C6), dekénoil- (C10:1) és acetil-karnitin (C2) szinteket használjuk fel. Ugyanis amennyiben
csak a C8 emelkedést néznénk, úgy kiszűrésre kerülnének a valproát és triglicerid tartalmú
tápszeres kezelésben részesülő újszülöttek, valamint a multiplex acil-CoA defektusban
szenvedők egyaránt [36]. MCADD esetében is elmondható, hogy a végső diagnózis
felállításához megerősítő vizsgálatok szükségesek. Ezek közé tartozik a vizelet szerves sav
profil felvétele, ahol C6-C10 dikarbonsavakat és acil-glicineket határozunk meg. Végső
diagnózist adhat a célzott enzimaktivitás meghatározás, és természetesen a mutáció analízis is.

1.2.5.3. Biotinidáz defektus
A harmadik betegség, mellyel részletesebben foglalkoztunk a kutatómunka során a
biotinidáz deficiencia (BD), mely a biotin felszabadításáért felelős enzim hibás működése
miatt kialakuló kórkép.
A biotin egy vízben oldódó B-komplex vitamin (B7 vagy H vitamin), mely fontos
szerepet tölt be az emberi szervezet anyagcseréjében [37]. Koenzimként funkcionál négy
karboxiláz enzim működésében: az acetil-CoA-karboxiláz kulcsszerepet tölt be a zsírsav
bioszintézisének első lépésében, a piruvát-karboxiláz a glikogenózis első lépését katalizálja, a
propionil-CoA-karboxiláz a valin, izoleucin, metionin, treonin, valamint a páratlan
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szénatomszámú zsírsavak és a koleszterin oldalláncának katabolizmusának katalizátora, és a
-metil-krotonil-CoA-karboxiláz enzim a leucin lebontásában játszik fontos szerepet [38, 39].
A biotinidáz deficiencia egy autoszóm, recesszíven öröklődő betegség, melyet a
biotinidáz (biotin-amidohidroláz) enzim hibás működése okoz. Ez az enzim hidrolizálja az
endogén, illetve a táplálkozással bevitt, fehérjéhez kötött biotint a szervezetünkben (4.ábra)
[40-42]. A biotinidáz hiány következtében felhalmozódó metabolitok a szervezetben ketózist,
laktát acidózist és hiperammonémiát okoznak. A kezeletlen - totális vagy parciális - biotinidáz
hiányban szenvedő betegeknél gyakoriak a neurológiai tünetek, többek között hipotónia,
táplálási nehezítettség, ataxia, kognitív diszfunkciók és hallásvesztés [43-45].

4. ábra: A biotin ciklus.
A biotinidáz defektus hatékonyan kezelhető biotin szupplementációval. A korai diagnózis
felállításával és a mielőbbi terápia elkezdésével megakadályozható a súlyos, sok esetben
visszafordíthatatlan tünetek kialakulása [46]. A biotinidáz aktivitás meghatározás tehát
kiérdemelten szerepel a világ legtöbb újszülöttkori szűrőprogramjában [47]. A biotinidáz
enzim aktivitásának meghatározására során az enzim specifikus szubsztrát fogyását, vagy az
enzim által átalakított termék mennyiségét kell meghatározni. Az enzim aktivitásának
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meghatározására világszerte számos szubsztrát és analitikai módszer alkalmazása ismert. A
tradicionális módszerben a természetes szubsztrátot, a biocitint alkalmazták az enzimaktivitás
meghatározásra vizeletből és szérumból, egy agar lemezes, Lactobacillus plantarum ATCC
8014-t baktériumos módszerben [48]. A jelenleg leggyakrabban alkalmazott szűrőmódszer a
mesterségesen előállított biotinil-p-aminobenzoesavat (B-PABA) használja szubsztrátként és
a meghatározás a keletkezett p-aminobenzoesav (PABA) kolorimetriás, szemi-kvantitatív
meghatározásán alapul. A módszert Heard és munkatársai fejlesztették 1984-ben [49-52].
A betegséget két csoportra osztjuk a maradék (reziduális) enzimaktivitás értékek alapján.
A totális enzimaktivitás hiány esetében az aktivitás érték a normál átlag szint 0-10 %-a. Ennek
a formának a gyakorisága populációnként széles skálán mozog, 1:33000 és 1:500000 közé
tehető [53]. A másik csoport a parciális biotinidáz hiány, mely esetben a maradék
enzimaktivitás a normál átlag 10-30 %-a. Ennek a formának az incidenciája 1-14000 [54] és
1-129000 [55] között mozog világszerte. A 2011-2017 közötti Magyarországi adatok alapján
a két forma összesített gyakorisága 1:20000.
Amennyiben az újszülöttkori szűrés alapján felmerül a betegség gyanúja, megerősítő
vizsgálatra van szükség. Ez általában klasszikus klinikai mintatípusból (szérum, plazma),
kvantitatív enzimaktivitás meghatározásra alkalmas analitikai módszerrel történik.

1.3. Tömegspektrometriás módszerek a klinikai kémiában
1.3.1. Tömegspektrometria

A tömegspektrometria kezdete Sir J. J. Thompson nevéhez fűződik, aki elsőként készített
olyan készüléket, amivel szétválasztotta és tömegük szerint azonosította az anódsugarak
részecskéit. Készüléke a parabola tömegspektrográf volt, ami a mai tömegspektrométereknek
is az alapja. Az első tömegspektrométert Francis W. Aston építette majdnem száz éve (kémiai
Nobel-díj, 1922) [56, 57]. A tömegspektrometria egy olyan nagy érzékenységű és nagy
áteresztőképességű („high-throughput”) analitikai technika, mellyel kvantitatív és kvalitatív
információt egyaránt nyerhetünk a vizsgálni kívánt molekulákról. A tömegspektrometriás
detektálás az ionok relatív tömegének mérésén, pontosabban tömeg/töltés szerinti
meghatározásán alapul. Különböző elválasztástechnikai módszerekkel kapcsolva, a módszer
alkalmas biológiai mártixban lévő komponensek, anyagkeverékek meghatározására is. A
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tömegspektrométerek fő egységei a mintabevivő rendszer, az ionforrás, az analizátor, a
detektor és az adatfeldolgozó egység (5. ábra).
Tömegspektrometriás meghatározás esetén az első lépés a mérendő molekula ionizációja,
gázfázisú ionokká történő átalakítása. Ma már számos ionizációs technika ismert, köztük a
tradicionálisnak számító kémiai ionizáció (CI) és elektronütközéses ionizáció (EI). Ezeknél a
technikáknál az ionizáció vákuumban történik és mivel csak gázhalmazállapotú minták
ionizálására alkalmasak, kizárólag gázkromatográfiás csatolásuk lehetséges [1]. Az utóbbi
évtizedekben megjelent számos korszerű, lágy ionizációs módszer, melyek folyadék
halmazállapotú minták ionizációja révén alkalmassá tették a folyadékkromatográfiás csatolást.
Ezek az atmoszférikus nyomáson működő fotoionizáció (APPI), kémiai ionizáció (APCI) és
elektroporlasztásos ionizáció (ESI), melyek lehetővé teszik tetszőleges méretű, polaritású és
termikus stabilitású molekulák meghatározását. Ezekkel párhuzamosan fejlődtek a különböző
deszorpciós ionizációs módszerek. Ide tartozik például a másodlagos ion tömegspektrometria
(SIMS), mátrixszal segített lézer deszorpciós technika (MALDI), vagy a deszorpciós
elektrospray ionizáció (DESI). Utóbbi technikák közös jellemzője, hogy a fázisátmenet és az
ionizáció a minta felületén, egymással kapcsolt módon megy végbe, és vagy egyáltalán nem,
vagy csak minimális mintaelőkészítést igényelnek [58-63]. Az ionizációs technikák fejlődése
azonban a mai napig nem állt meg. Nemrég jelent meg az úgynevezett gyors elpárologtatáson
alapuló technika, a REIMS, mely alkalmas a szövetek gyors elpárologtatásakor keletkező
aeroszol tömegspektrometriás analízisére, a sejtek és szövetek specifikus lipidtartalmát
kihasználva. Ez a módszer valós idejű analízist tesz lehetővé [64, 65].
Az ionizáció során képződött ionok tömeg/töltés értékének pontos meghatározása egy
tömegszelektív analizátorral történik. Az ionizációs módszerekkel párhuzamosan az
analizátorok is nagy fejlődésen mentek keresztül. Az egyes típusok felhasználása nagyban
függ az ionizáció típusától, a meghatározandó vegyülettől és az analitikai feladattól egyaránt.
A klinikai laboratóriumokban leggyakrabban alkalmazott típusok közé tartozik a kvadrupól
(Q) és ioncsapdás (IT) analizátor. Elterjedtek még a Fourier transzformációs ion ciklotron
rezonancia (FT-ICR) és orbitrap analizátorok, de reneszánszát éli a repülési idő (TOF)
analizátor is [66].
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5. ábra: A tömegspektrométer felépítése.
A tömeganalizátorok karakterisztikáját két fő paraméterrel szokás jellemezni. Ezek a
felbontóképesség és a tömegpontosság. A felbontóképesség egy egyéni csúcs m/z értéke
osztva a csúcsszélességgel a csúcsmagasság felénél (R=(m/z)/m/z). Ez a paraméter mindig
egy adott m/z értékre jellemző. A felbontás ennek inverze, az adott m/z-hez tartozó m/z
értéket jelenti. Minél nagyobb a felbontóképesség, azaz minél kisebb a felbontás, annál jobb
minőségűnek tekintünk egy tömeganalizátort. A másik fő jellemző, a tömegpontosság, mely a
mért m/z érték és az elméleti m/z érték közötti relatív különbség, amit általában ppm-ben
adnak meg. Számítása: 106 x [(m/z)mért / (m/z)valós] / (m/z)valós. Egy alacsony felbontású
készülék nem alkalmazható pontos tömeg meghatározására. Alacsony felbontású (R <10000)
a Q és az IT analizátorok zöme, nagy felbontású (R=10000-100000) a TOF, ultra nagy
felbontásúak (R> 100000) az orbitrap és a FT-ICR analizátorok. Ezeken kívül egy
tömeganalizátort jellemezhetünk a mérhető tömegtartománnyal, a szkennelés sebességével és
a lineáris dinamikus tartomány megadásával is.
Az analizátorok eltérő kvalitásait kihasználva fejlesztettek számos hibrid készüléket is.
Ezekben az úgynevezett tandem tömegspektrométerekben (MS/MS) két, vagy több analizátort
kapcsolnak egymás után. A legjellemzőbb kapcsolások az ioncsapda kombinálása
kvadrupóllal vagy a kvadrupól és repülési idő analizátor hibridje. A legelterjedtebb típus a
hármas kvadrupól (triple quadrupole, QqQ) analizátor, mely kvantitatív meghatározásokban
„gold standard”-nek számít [66].
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A kutatómunka során elektroporlasztásos (elektrospray, ES) ionizációs technikákat
használtunk, hármas kvadrupól, illetve orbitrap analizátorokkal, ezért a továbbiakban ezek
részletesebb bemutatására szorítkozom.

1.3.1.1. Ionizációs technikák
1.3.1.1.1. Elektrospray ionizáció
Már az 1960-as évek végén megjelent publikációkban találkozhatunk az ötlettel, hogy
meghatározandó molekulákat tartalmazó folyadék elektroporlasztásával feltehetően az adott
analitok ionjait nyerhetnénk ki, mely technika így alkalmas lehet tömegspektrometriás
meghatározásra. Az ötlet Malcolm Dole fejéből pattant ki, aki az elektrospray létezéséről egy
autógyárban tett látogatás során szerzett tudomást, ahol a technikát az autók festésére
használták [67]. Az elektrospray ionforrás (electrospray ionization, ESI) tömegspektrometriás
alkalmazását először John B. Fenn írta le a 80-as évek elején kismolekulák, majd az évtized
végén proteinek meghatározására. Ezzel egy időben, de ettől függetlenül egy orosz csoport is
publikált a módszerrel elért hasonló eredményeket [68, 69]. 2002-ben Fenn-t kémiai Nobel
díjjal jutalmazták a módszernek a biomolekulák meghatározásában betöltött fontos szerepéért.
Az elektrospray módszer lényege, hogy az analitot tartalmazó folyadékból statikus
nagyfeszültség hatására kis cseppekből álló, elektromosan töltött, tömegspektrometriás
meghatározásra alkalmas aeroszolt állítunk elő. Az elektrospray ionizáció hatására
molekulaionok jelennek meg a tömegspektrumban, melyek a protonálódás, deprotonálódás
illetve gyakran addukt képződés során keletkeznek. Jellemző a többszörösen töltött ionok
megjelenése is, mely lehetővé teszi a nagyméretű, akár több száz kDa-os biomolekulák
meghatározását is.
Az ionizáció megvalósításához egy elektrospray kapillárison (tűn) vezetjük keresztül a
folyadékot, és a kapilláris illetve a tömegspektrométer interfésze között néhány kV-os
potenciálkülönbséget hozunk létre. Ez az interfész tölti be az ellenelektród szerepét, mely
tulajdonképpen vagy egy kis bevezetőnyílás, ún. orifice vagy egy kapilláris. Az elektrospray
tű tipikusan 1 mm átmérőjű és körülbelül 1-3 cm-re van a hegye az ellenelektródtól. Az
áramoltatott folyadék részecskéinek töltése megegyezik a tű töltésével, aminek következtében
az taszítja a részecskéket az ellenelektródon lévő ellentétes töltés felé. A következőkben a
pozitív ionmódban lezajló folyamatok kerülnek bemutatásra. A potenciálkülönbség hatására
létrejövő elektromos mező a kapilláris hegyénél lesz a legnagyobb, és a folyadékfelszínen
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töltésszétválást eredményez. A vándorló töltött részecskék a folyadékfelszínen pozitív
töltöttséget hoznak létre, míg a negatív ionok a folyadék belsejében koncentrálódnak. A
töltésszétválás eredményeként a folyadékfelszín torzul és kialakul az úgynevezett Taylor kúp.
Amennyiben az alkalmazott elektromos mező megfelelően nagy, a tű hegyén kialakult állapot
instabillá válik és egy finom folyadéksugár lép ki a kúpból. Ez a folyadéksugár a kapillárist
elhagyva nagy felületi töltéssel rendelkező cseppecskékre esik szét, melyek az interfész
atmoszférikus régiójában az ellenelektród felé haladva folyamatosan oldószert veszítenek. A
folyamatot általában valamilyen nagyáramú segédgázzal, leggyakrabban nitrogénnel,
valamint fűtéssel segítik. A párologtatás hatására a cseppecske mérete egyre csökken, majd
egy bizonyos cseppméret elérésekor, amikor a cseppet összetartó felületi feszültség mértékét
meghaladja a csepp felületén lévő töltések taszítása (Rayleigh-határ), bekövetkezik a
Coulomb robbanás és még kisebb cseppek keletkeznek. Ezek a Coulomb hasadások addig
folytatódnak, míg már csak egy ion marad a cseppecskében, ebből pedig az oldószer
elpárologtatása útján jutunk a vizsgálandó ionhoz (6. ábra) [70]. A módszerhez általában
vizes alapú oldószerelegyet (leggyakrabban víz/acetonitril vagy víz/metanol) használunk. A
víz egyrészt biztosítja az ionizáció szempontjából fontos vezetőképességet, másrészt a
vizsgálni kívánt biomolekulák jellemzően jól oldódnak vízben. A szerves oldószer szerepe a
biomolekulák jobb oldódásának elősegítése mellett a víz felületi feszültségének csökkentése,
mely által nagyobb fajlagos felületű, kisebb cseppek keletkeznek, így az oldószer
elpárologtatása könnyebben megvalósulhat. Ez a típusú oldószerkeverék a fordított fázisú
folyadékkromatográfiás elválasztás esetén is alkalmazható. Millimólos koncentrációban
gyakran alkalmazunk ammónium-acetátot adalékanyagként. Így az oldószerelegy egyrészt
gyenge pufferként is funkcionál, azonban a fő jelentősége abban áll, hogy megakadályozza a
nátrium adduktok képződését. A nátrium ionok gyakori szennyezőnek számítnak
fehérjetartalmú

minták

meghatározásánál,

a

sokszor

alkalmazott

„kisózásos”

mintaelőkészítési lépésből fakadóan. A nagyobb koncentrációban jelenlévő ammónium-acetát
következtében az ionpár képződésben csak az ammónium- és acetátionok játszanak szerepet.
Az ionpárképződést követően, a gázfázisban történő ütközésekben ezek az ionpárok gyorsan
elvesztik ammónia és ecetsav részletüket. Ezek az asszociációs-disszociációs folyamatok
fedezik a protonátadást a molekula bázisos és savas vége között, így eredményül egy tisztább
tömegspektrumot kapunk [58, 69-73].
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6. ábra: Sprayképződés.

1.3.1.1.2. Nanospray ionizáció
A hagyományos elektrospray módszernél az analitok jelentős része elveszik, hiszen a
nagy kapilláris átmérő nagyobb cseppecskéket eredményez, melyeknek a gázfázisú
molekulaionná történő átalakulása során hosszú utat kell megtenniük az interfészig. Ezáltal a
minta csak nagyon kis töredéke jut el ténylegesen a tömegspektrométerbe. A nanospray (nS)
technika feltalálása Wilm és Mann nevéhez fűződik [74, 75]. Elsődleges céljuk egy olyan
technika fejlesztése volt, mely extrém kis mintamennyiség analizálására alkalmas. A
nanospray technikában az alkalmazott kapilláris jóval kisebb átmérőjű, így a keletkezett csepp
mérete több nagyságrenddel kisebb, mint az ESI technikánál. Ezáltal a gázfázisú ionok
képződése jóval hatékonyabban megy végbe, jóval kisebb utat tesznek meg a
bevezetőnyílásig. A technika érzékenysége nagyságrendekkel nagyobb a hagyományos ESI
módszerhez képest. Az ionizáció mechanizmusa megegyezik az ESI módszernél ismertetettel,
de míg a hagyományos porlasztásos technikával a folyadék áramlási sebessége 1 l/perc
fellett van, addig nanospray esetében ez 1 nl/perc alatti, és nincs szükség erőltetett áramlásra,
ugyanis a kapilláris átmérője maga biztosítja a minimálisan szükséges folyadékáramlást.
A porlasztásos technikák közös hátránya a keresztszennyezések jelenléte, hiszen az
egymást követő minták ugyanazon a kapillárison mennek keresztül. Ennek kiküszöbölése
érdekében mosási lépés beiktatása szükséges, mely jelentős időveszteséget okoz. Ez a „highthroughput” analitikában nem elfogadható, hiszen ott a mérési idő az egyik legfontosabb
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tényező. Erre a problémára jelenthet megoldást az egyszer használatos nanospray
kapillárisokat alkalmazó ionforrások megjelenése. Ennél a módszernél minden egyes
mintához saját, körülbelül 1 m átmérőjű, arannyal bevont, boroszilikát kapilláris tartozik,
tehát a minta nem egy injektor hurkon keresztül jut az ionforrásba, hanem direkt módon töltik
azt a nanospray tűbe. Ugyan ennek az „off-line” rendszernek van hátránya is, például az ára,
viszont számos analitikai előnnyel rendelkezik. Teljesen megszűnik a keresztszennyezés,
minimálisra csökken a mintaveszteség, illetve a módszer lehetővé teszi az akár analízis
közben történő oldószercserét. A technika legfontosabb előnye pedig, hogy a néhány l
mintamennyiséget elméletileg korlátlan ideig tartó tömegspektrometriás vizsgálatra teszi
alkalmassá. Mindezek mellett a nanospray technika nagyban csökkenti mind az ion
szuppressziót, mind a mátrixhatást [74-77].

1.3.1.2. Analizátor típusok
1.3.1.2.1. Hármas kvadrupól analizátor
A hármas kvadrupól (QqQ) egy olyan hibrid tömegszelektor, mely három egymás után
kapcsolt kvadrupól analizátort alkalmaz. Működésének alapjai megegyeznek a kvadrupól
analizátoréval.
A kvadrupól tömeganalizátor négy párhuzamosan elhelyezkedő, elektromosan vezető
fémrúdból (elektród) áll. A rudakra egyenáramot kapcsolnak, melyre váltóáramot
szuperponálnak. A váltóáram fázisa a szemben lévő rudaknál azonos, így azok polaritása
megegyezik. A szomszédos rudakban ehhez képest 180°-os fáziseltolás van, tehát azok
polaritása ellentétes. A kvadrupól térbe érkező ionok a rudak közti polaritás váltás miatt
közelítőleg körpályát írnak le, miközben transzlációs mozgást végeznek a rudak
hossztengelye mentén. A kvadrupól analizátor működésének lényege, hogy csak az az ion tud
áthaladni ezen a térrészen a detektor felé, melynek sajátfrekvenciája megegyezik a tér
pillanatnyi frekvenciájával. Ezeket az ionokat nevezzük rezonáns ionnak. A tér frekvenciáját
meg tudjuk úgy választani, hogy csak egy bizonyos m/z tartományt engedjen át az elektródok
között, ilyenkor pásztázó, úgynevezett szken üzemmódban működik az analizátor. Illetve úgy
is be lehet állítani a frekvenciát, hogy csak egy adott tömeg/töltésű (m/z) iont engedjen át a
kvadrupól tér. Ez utóbbit nevezik kiválasztott ion figyelésnek (selected ion monitoring, SIM)
(7. ábra).
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7. ábra: A kvadrupol analizátor felépítése.
Három kvadrupól együttes alkalmazását elsőként J.D. Morrison és D.C. McGilvery írták
le, ionok lézer indukálta disszociációjának tanulmányozására [78]. Az első valódi,
kereskedelmi
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tömegspektrométer fejlesztése pedig C.G.Enke és R.Yost nevéhez köthető [79, 80].
A QqQ analizátorban a három egység közül csak az első és a harmadik kvadrupól
működik hagyományos tömegszelektorként. Az analizátor első kvadrupólja (Q1) izolálja a
célkomponenst, a második kvadrupólba már csak ezt a kiválasztott m/z tömegű anyaiont
(prekurzor ion) engedi tovább. A második kvadrupól (Q2) egy kizárólag rádiófrekvenciás
egység, mely az ütközési cella funkcióját tölti be, ahol a gázbevezetés hatására következik be
a kiválasztott ion fragmentációja. Itt a cél nem a szétválasztás, hanem az ionok mozgási
energiájának növelése. Az így keletkezett fragmensionok (leányion vagy termékion) bejutnak
a második tömegszelektorba (Q3), mely elválasztja ezeket mind az izobár mátrix ionok
fragmenseitől, mind egymástól az m/z értékeik alapján, majd ezeket az ionokat tovább vezeti
az elektronsokszorozó detektorba (8. ábra). A módszer alkalmas mind kvantitatív, mind
kvalitatív információk szerzésére [81].
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8. ábra: A hármas kvadrupol analizátor vázlata.
A módszer előnyei közt említendő a jelentősen megnövekedett szelektivitás, a jobb jel/zaj
arány miatti alacsonyabb kimutatási határ és szélesebb lineáris tartomány. Előnyei közé
tartozik továbbá a nagyobb pontosság és jobb reprodukálhatóság (főként az alacsonyabb
koncentráció tartományokban), illetve a relatív kedvező ára és könnyű használata [82].
A hármas kvadrupól analizátor számos analitikai feladat elvégzésére alkalmazható a
különböző monitorozási funkcióknak köszönhetően [83].
 Termékion szkennelés (Q1 rögzített, Q3 pásztáz): Az ismert tömegű iont kiválasztja a
Q1, ez a Q2-ben fragmentálódik, majd a Q3 a teljes tömegtartományt pásztázza. Ezzel a
módszerrel a kiindulási molekulaion szerkezetére következtethetünk a fragmensionok m/z
értékéből. A gyakorlatban általában ezzel a módszerrel választjuk ki a kvantitálásra
felhasznált ionátmeneteket.
 Prekurzor ion szkennelés (Q1 pásztáz, Q3 rögzített): Amennyiben egy ion a
fragmentáció során elveszít egy töltött egységet, detektálható prekurzor ionmonitorozással.
Ebben az esetben egy ismert tömegű termék kiválasztása történik Q3-ban, miközben a Q1-ben
pásztázzuk a teljes tömegtartományt. A módszer egy adott funkciós csoporttal (például
fenilcsoport) rendelkező ionok meghatározására alkalmazható.
 Semleges vesztés szkennelés (Q1 és Q3 is pásztázó módban): Ebben az esetben
mindkét tömegszelektor pásztázza a teljes tömegtartományt, egy konstans tömeggel eltolva
egymáshoz képest. Ennek a módszernek a segítségével egyidejűleg detektálható minden ion,
mely a fragmentáció során elveszít egy adott semleges tömeget (például: víz, ammónia).
Hasonlóan a prekurzor ion szkenneléshez, itt is szelektíven azonosíthatjuk a hasonló
komponenseket az adott keverékben.
 Szelektív ionmonitorozás (Q1 és Q3 is szelektív módban): A Q1 és Q3 szelektív
módban üzemelve választja ki az anya- és leányionokat. Az anyaionból keletkező leányion
detektálását nevezzük ionátmenetnek. Amennyiben nemcsak egyetlen kiválasztott tömeget
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szkennel a Q1 és Q3, többszörös ionmonitorozásnak nevezzük a módszert (multiple reaction
monitoring, MRM). A módszer szelektivitása kiemelkedő, ezért kvantitatív meghatározásnál
ez a leggyakrabban használt szkennelési technika.

1.3.1.2.2. Orbitrap analizátor
Az orbitrap analizátor feltalálása Makarov nevéhez fűződik és 2005-ös piaci megjelenése
óta számos, változatos elrendezésű hibrid készülékekben találkozhatunk vele [84, 85]. Az
orbitrap analizátor egy három elektródából felépülő elektrosztatikus ioncsapda. A két hordó
alakú elektróda közt található a harmadik, orsó formájú elektród. A belső elektródra néhány
kV feszültség van kapcsolva, a külsők pedig le vannak földelve. A külső elektródák közötti
résbe tangenciálisan injektált ionok a belső elektróda körül keringenek (), miközben a
tengely mentén (z) és arra merőlegesen (r) oszcillálnak. A keringő ionok összeütközésének
elkerülése céljából a készülék folytonos polaritás váltást alkalmaz. Mivel a tengelyesen
szimmetrikus, speciális kialakítású elektródok által generált elektrosztatikus potenciál z
irányú komponense kizárólag négyzetes összefüggéseket tartalmaz, az ionmozgás a z tengely
mentén harmonikus oszcillátorként írható le, így teljesen független az r és mozgástól és
frekvenciája arányos a tömeg/töltés értékkel. Az oszcilláló mozgás által generált változó
elektromos tér mérhető a detektor által [85-90]. Ezt a jelet a készülék Fouriertranszformációval először frekvenciává, majd m/z spektrummá konvertálja. Ezzel a
detektálási módszerrel az orbitrap bekerül a Fourier-transzformációs tömegspektrométerek
közé, melyet eddig a FT-ICR képviselt egyedül [90].
Az orbitrap analizátort alkalmazó készülékek közös jellemzője, hogy az orbitrap
analizátort megelőzi egy külső mintabevezető egység, mely az ionok csapdázását egy ívelt,
csak rádiófrekvenciás, gázzal töltött kvadrupóllal (C-trap) valósítja meg. Ebben a
kvadrupólban csapdázhatók az ionok adott ideig, hogy aztán a mikroszekundum tört része
alatt egyszerre jussanak az orbitrap analizátorba (9. ábra).
Az orbitrap legfontosabb jellemzői közé tartozik az ultra nagy felbontás (R~150000), a
nagy tömegpontosság (alsó ppm tartomány), a széles tömegtartomány és a három
nagyságrendnél nagyobb dinamikus tartomány. Fontos tulajdonsága továbbá, hogy alkalmas
elektrospray ionforrás kapcsolásra [85, 87, 88].
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9. ábra: Az LTQ Orbitrap sematikus elrendezése.

1.3.1.3. Detektorok
A detektor feladata, hogy az analizátorból kilépő ionok számával arányos intenzitású jelet
szolgáltasson. A tömegspektrometriában a legáltalánosabban használt detektor típus az
elektronsokszorozó detektor, mely működési elve nagymértékben hasonlít a fotoelektronsokszorozóéhoz. Ebben a detektortípusban az ionok egy felfogó elektródba csapódva elektron
emissziót váltanak ki, majd az emittált elektronok egy másik, az első elektróddal szemközt
elhelyezkedő

elektródba

elektronsokszorozóban

csapódva
számos

szekunder

elektródpárt

elektron
elhelyezve

emissziót
több

okoznak.

Az

nagyságrenddel

megsokszorozható az ionok száma a szekunder emisszió révén. Az így megsokszorozott
elektronok további felerősítésén át jutunk el az eredeti ionok számával arányos intenzitáshoz
[91].

1.3.2. A tömegspektrometria klinikai kémiai alkalmazásai

A tömegspektrometria megjelenése a klinikai laboratóriumokban az elmúlt évtizedekre
tehető és mára számos applikációja vált rutinszerűvé. A klinikailag releváns analitok
meghatározásában, a tömegspektrometria

gáz- és folyadékkromatográfiával történő

csatolásával szinte megkerülhetetlenné vált. A klinikai laborokban betöltött szerepéhez
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nagyban

hozzájárult,

hogy

alkalmazása

lehetőséget

teremt

a

laboratóriumi

módszerfejlesztéshez, ezáltal megkerülhetővé válnak a gyártók által forgalmazott kész
analitikai készletek, melyek egyrészt drágák, másrészt a piacon elérhető vizsgálatok száma
korlátozott. Kiemelkedő specificitása és szelektivitása mellett a tömegspektrometria fontos
tulajdonsága, hogy szimultán mérhetővé tesz számos komponenst, mely egyrészt
költséghatékony, másrészt lehetővé teszi a klinikai laboratóriumi módszerek esetén
kiemelkedően fontos „high-throughput” vizsgálatokat. A kiemelkedő klinikai kémiai szerepét
bizonyítja a számos, a témával kizárólagosan foglalkozó könyv és folyóirat, illetve szakmai
rendezvény is [92]. A tömegspektrometria főbb klinikai alkalmazásai közé tartozik a
gyógyszerszint mérés, toxikológiai vizsgálatok, metabolikus komponensek, hormonok és
egyéb jelátviteli molekulák meghatározása, továbbá fontos szerepet tölt be a fehérjék
azonosításában,

funkcionális

tömegspektrometria

a

és

különböző

szerkezeti
analizátorok

jellemzésében
révén

egyaránt

nagyon

[93-97].

változatos

A

analitikai

megoldásokat nyújt. A hármas kvadrupól analizátor MRM módban a rutin és „highthroughput” analitika legkedveltebb eszközévé vált kivételes adottságai révén. Az ioncsapdás,
illetve a nagyfelbontású analizátorokkal felszerelt tömegspektrométerek utóbbi évtizedben
történt fejlesztései révén szintén elterjedtek a rutin klinikai alkalmazásokban és a proteomika,
illetve metabolomika területén mára nélkülözhetetlenné váltak [98-101].

1.3.2.1. Tömegspektrometria az örökletes anyagcsere-betegségek diagnosztikájában
A tömegspektrometria szerepe a veleszületett metabolikus betegségek diagnosztikájában
és szűrésében kiemelkedő. Ezen a területen mára szinte kizárólagos analitikai módszernek
számít. Bevezetése óta az elektrospray tandem tömegspektrometria (ESI-MS/MS) az egyik
legszéleskörűbben elterjedt módszerré vált az újszülöttkori szűrésben szerte a világon [14, 93,
102]. Világszerte jelenleg több mint 70 metabolikus betegség szűrése történik, melyek 90%-a
(hazánkban a jelenleg szűrt 26 betegségből 23) ESI-MS/MS módszerrel valósul meg. A
szűrőmódszerek alapvető követelményei között szerepel a nagy áteresztőképesség, hiszen
évente átlagosan 100-400 ezer gyermek születik országonként. Ez a szám Magyarországon
évi 100 ezerre tehető, melyből a budapesti szűrőközpontban 60 ezer minta analizálására kerül
sor. Ez körülbelül napi 250 mintát jelent. Ezért elengedhetetlen mind a gyors
mintaelőkészítés, mind a gyors detektálás.
Diagnosztikai szempontból egyrészt meghatározhatjuk az anyagcsere folyamatokban
szereplő metabolitok szintjét, másrészt az érintett enzim aktivitását is (10. ábra). A
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diagnózishoz kis molekulasúlyú, hasonló szerkezetű molekulák (aminosavak, acilkarnitinek,
zsírsavak, szerves savak) együttes meghatározására van szükség, és gyakran előfordul, hogy a
metabolit koncentrációjának csak minimális eltérése vagy kis koncentrációban történő
megjelenése jelzi az adott betegséget. Ezért elengedhetetlen a pontos, nagy érzékenységű és
kiemelkedő szelektivitású analitikai módszer alkalmazása. Az érintett metabolitok
meghatározását már tradicionálisan is GC-MS módszerekkel végezték, de kiemelkedő
analitikai tulajdonságai miatt a hármas kvadrupól tömegspektrométer (MS/MS) hamar
meghódította ezt a területet. Egyrészt alkalmas nagy mintaszám analizálására, másrészt a
különböző

szkennelési

módok

lehetővé

teszik

az

érintett

metabolitok

egyidejű

meghatározását. Alkalmazása továbbá lehetővé tette a korábbi „egy vizsgálat – egy metabolit
– egy betegség” modell leváltását a „egy vizsgálat – sok metabolit – sok betegség”
szemléletre [21, 93, 102-104].
Egy másik megközelítés az anyagcserebetegségek diagnosztikájában az érintett
metabolikus útvonalban szerepet játszó enzimek aktivitásának meghatározása. Ez egyrészt
végső diagnózishoz vezethet, másrészt a maradék enzimaktivitás értékekből sokszor a
betegség prognózisára is következtethetünk. Az enzimaktivitás mérés megvalósítható számos
biológiai mintából (fehérvérsejt, szérum, szárított vércsepp). A vizsgálat kivitelezéséhez
szükség van egy enzimspecifikus – lehetőség szerint mesterséges – szubsztrát kiválasztására,
melyet megfelelő környezetben (pH, hőmérséklet) reagáltatnak az enzimmel. Az
enzimreakció lezajlása után meghatározható a szubsztrát és/vagy a termék koncentrációja,
majd ebből az értékből számolható az enzim aktivitásának mértéke. Tradicionálisan az
enzimreakcióban résztvevő analitok detektálását egyszerűbb analitikai módszerekkel végzik
(fotometria, UV, stb.), azonban a megfelelő specificitás és érzékenység hiányából adódóan
gyakran hibás eredmények születnek. A mai modern módszerekben ezeket a tradicionálisabb
analitikai módszereket váltja fel a tömegspektrometriás detektálás, mellyel jelentősen
növelhető az enzimaktivitás meghatározások szelektivitása és szenzitivitása.
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10. ábra: Örökletes anyagcserebetegségek molekuláris szintjei és a tömegspektrometria
diagnosztikai szerepe.

1.3.2.2. A PKU és MCADD betegségek tömegspektrometriás vizsgálata
Bár a szűrt betegségek listája országonként igen változó (egyes országok esetében
régiónként is van eltérés), a PKU és MCADD betegségek minden tömegspektrometriát is
alkalmazó szűrőközpontban szerepelnek a sorban.
A szűrésben PKU esetében a vezető metabolit a fenilalanin, míg másodlagos
paraméterként a fenilalanin/tirozin arány szerepel. Ugyan a fenilalanin szint mérésen alapuló
PKU szűrésében mind a szelektivitás, mind a szenzitivitás kitűnő, azonban ritkán, de
előfordulnak fals pozitív esetek. Ez az átmeneti fenilalanin szint emelkedés leggyakrabban
vagy parenterális tápláláshoz köthető vagy a koraszülött babák enziméretlenségéből adódik. A
fals eredmények elkerülése végett ezeket az állapotokat a mintavételi kártyán be lehet jelölni,
azonban ez egyrészt sokszor elmarad, másrészt sok esetben ettől függetlenül további
kivizsgálásra kerül sor a szűrőlaboratóriumban érvényes protokoll értelmében. A biokémiai
útvonal ismeretében (1.2.5.1 fejezet, 2. ábra) azonban további metabolitok meghatározásával
kiküszöbölhetőek lennének ezek a fals eredmények. Ezek elsősorban a fenil-tejsav vagy
fenillaktát és a fenil-piroszőlősav vagy fenilpiruvát, melyek a PAH enzim hiányában az
alternatív útvonalakon leginkább felhalmozódó termékek [105].
A közepes szénláncú acil-CoA-dehidrogenáz enzim defektusa esetén a hosszú- és
közepes-szénláncú zsírsavak -oxidációja nem játszódik le, ezzel a szervezet általános
energiatermelése sérül (1.2.5.2. fejezet). Az állapot szintén hozzájárul az alternatív
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metabolikus útvonalak aktiválódásához (peroxiszomális -oxidáció, citokróm P450 omegaoxidációja) és az ezek során termelődött zsírsav metabolitok felszaporodásához vezet.
Tradicionálisan az ESI-MS/MS alapú szűrésben az oktanoil-karnitin (C8) a betegségben mért
vezető metabolit, másodlagos metabolitokként pedig az acetil- (C2), hexanoil- (C6), dekanoil(C10), dekénoil- (C10:1) karnitinek, illetve ezek koncentráció arányai szerepelnek [35, 106].
Ezen paraméterek emelkedésekor felmerülő betegség esetében a megerősítő vizsgálat
hagyományosan GC-MS alapú vizelet vizsgálat, mely során dikarbonsavak, acil-glicinek és
egyéb zsírsav metabolitok koncentrációját határozzuk meg [34, 106, 107].

1.3.2.3. Metabolomika
Ma a tömegspektrometria (LC-MS, GC-MS, HR-MS) egyik legdinamikusabban fejlődő
felhasználási területe a metabolomika, hiszen a teljes körű metabolit vizsgálat által támasztott
követelményeknek kiemelkedő analitikai tulajdonságaival képes megfelelni. A metabolomika
az élő szervezet molekuláris szintű feltérképezésével foglalkozó tudományterületek, az
úgynevezett „omikák” végpontjaként szerepel és e fokozatok között a fenotípushoz, azaz a
fizikai megjelenéshez legközelebb álló építőelem (11. ábra) [108, 109]. A tradicionálisabb
genomikával, transzkriptomikával és proteomikával szemben a metabolomika egy fiatal
tudományterületnek számít, ám fejlődése az utóbbi 10 évben rohamos fejlődésnek indult
[110]. Ezt bizonyítja a területtel foglalkozó publikációk egyre növekvő száma is: míg 1999ben még csak három publikációt találhattunk metabolomika, illetve metabonomika
kulcsszavakkal, ez 2004-re kétszázra, 2018-ra pedig majdnem húszezerre emelkedett.
Rohamos fejlődése bizonyítja, hogy a metabolomika ténylegesen használható eszköz a
betegségek, genetikai módosulások és környezeti hatások okozta fenotípus változások
tanulmányozásában [111, 112].
Metabolomikának nevezzük az adott biológiai rendszerben jelen lévő metabolitok
összességének vizsgálatát. Metabolitnak tekintünk minden olyan, jellemzően kis (1,5-2 kDa
alatti) tömegű molekulát, mely részt vesz a metabolikus útvonalakban, és ezáltal szükséges a
szervezet normális működéséhez. Ide sorolhatók az aminosavak, lipidek, nukleotidok, szerves
savak. Az emberi szervezetet alkotó fő metabolitok száma több ezerre tehető [113]. Az
analitok nagy száma, eltérő fizikai és kémiai tulajdonságai, illetve nagyban eltérő
koncentrációja teszik a metabolomikát analitikai kihívássá. Nagy teljesítményüknek és
sokoldalú alkalmazhatóságuknak köszönhetően a metabolomikában leggyakrabban használt
méréstechnikai módszerek túlnyomó többségét a különböző tömegspektrometriás módszerek,
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illetve a mágneses rezonancia spektroszkópia (NMR) teszik ki. Az NMR főként a metabolitok
azonosítására alkalmas, azonban az MS alapú módszerek kiemelkedő érzékenységük és
specificitásuk révén kvantitatív információval is szolgálnak.

11. ábra: Az „omika” fokozatok.
Jelenleg a metabolomikában két megközelítés használatos. Az egyik az úgynevezett
metabolomikai profilvizsgálat, a másik a metabolomikai ujjlenyomat készítés [113]. A
profilvizsgálat egy hipotézisre épül és a feltett kérdés alapján választja ki a vizsgálandó
metabolitokat. Ez a módszer tehát kizárólag a metabolitok egy csoportjára fókuszál, melyek
vagy egy adott anyagcsere útvonal résztvevői, vagy egy adott komponens csoportba tartoznak.
Ezek a célkomponensek általában az adott betegségre jellemző biomarkerek, toxikus
metabolitok, vagy egy enzimreakció termékei [108]. Itt az analitikai kihívást az okozza, hogy
egyrészt szimultán, egy mérésből kell meghatározni minél több analitot, másrészt a
vizsgálandó mátrix komplexitása kiemelkedő érzékenységet és szelektivitást igényel. Ennek
megfelelően a metabolikus profilvizsgálat leggyakrabban alkalmazott módszere a
tömegspektrometria, melyet gyakran kapcsolnak valamilyen elválasztástechnikai módszerrel
[114-117]. Konvencionálisan ez a megközelítés ugyan nem tekinthető átfogó, valódi „omikai”
eljárásnak, azonban a módszerrel nyert kvantitatív információk adatbázisokba építhetők és így
hozzájárulhatnak a metabolikus útvonalak és biológiai rendszerek megértéséhez.
A másik metabolomikai megközelítés a metabolomikai ujjlenyomat készítés, mely már
valódi „omikai” eljárásnak számít, ugyanis az anyagcseretermékek összességét vizsgálja
szimultán módon. Itt az elsődleges cél nem a megfigyelt metabolitok azonosítása, hanem egy
betegség, kezelés, vagy egyéb külső hatás miatt bekövetkező változás megfigyelése a
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metabolitok mintázatában, ujjlenyomatában. Ez a metabolomikai ujjlenyomat készítés több
célra felhasználható. Diagnosztikai esetekben az elsődleges cél a vizsgált rendszerek
megkülönböztetése és csoportokba osztása a metabolit mintázat alapján, ezért nem feltétlenül
szükséges az egyes komponensek azonosítása vagy mennyiségi meghatározása [113]. Az
adatok kiértékeléséhez és besorolásához többváltozós statisztikai módszerek (pl. lineáris
diszkriminancia-analízis, főkomponens analízis) használhatók. A metabolomikai ujjlenyomat
készítés felhasználható diagnosztikai célokra és terápia hatékonyság követésre egyaránt [118].

1.3.2.4. Metabolomika az újszülöttkori tömegszűrésben
Az újszülöttkori szűrésben az ESI-MS/MS alapú aminosav- és acilkarnitin profil
meghatározás során az ionizációs hatékonyság, és ezzel a szenzitivitás növelésére
általánosságban a butil-észterezést használják, mely az analitok savas karboxil részét
eliminálja. Ugyan a származékolás nem előfeltétel, de jelenleg a szűrő laboratóriumok
mindössze

30%-a

alkalmaz

származékképzés

nélküli

módszert

[103,

119].

A

származékképzési lépés elhagyásával pontosabb és reprodukálhatóbb eredmények várhatóak,
hiszen így elkerülhető az aminosavaknak a fehérjéből a savas hidrolízis hatására történő
felszabadulása. Általánosságban elmondható, hogy az újszülöttkori szűrés területén zajló
kutatások főként az érzékenység és szelektivitás növelésére irányulnak, hiszen ezek által
csökkenthető a fals pozitív eredmények száma. Az újszülöttkori szűrőlaboratóriumok alapvető
stratégiája ugyanis a fals negatív arány nullára csökkentése, mely a határértékek („cut-off”)
megfelelő beállításával érhető el. Ezáltal azonban a fals pozitív ráta magasabbnak adódik.
Ennek redukálására két megközelítés alkalmazható. Egyrészt bizonyos betegségeket kizárunk
a szűrt betegségek listájából, másrészt megerősítő vizsgálatokat alkalmazunk [120].
Az azonos mintából végzett másodlagos vizsgálatok („second tier” tesztek)
alkalmazásában az amerikai Mayo Clinic csoport jár az élen. Az általuk fejlesztett
módszerekkel a fals-pozitív rátát sikerült 0,09% alá szorítaniuk [120]. Ez az érték a szűrésben
alkalmazott módszerekéhez (0,65%) képest kiemelkedő specificitásúnak számít [120-125].
A másik megközelítés a metabolom szintű vizsgálatok bevezetése, mellyel fény derülhet
az enzimdefektus által okozott metabolit szint változások mindegyikére, ezáltal a megerősítő
vizsgálatok kiválthatóakká válnak. A metabolom vizsgálatok során tradicionálisan GC-MS és
LC-MS módszereket alkalmaznak [111, 117, 126], azonban az utóbbi években egyre több
kutatás bizonyította a direkt infúziós módszerek előnyeit ezen a területen [115, 127-130]. A
kromatográfia felszámolása révén ugyanis rövidebb analízis idő, egyszerűbb adatfeldolgozás
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és jobb reprodukálhatóság érhető el. A nagyfelbontású tömegspektrometria metabolmikai
alkalmazása ESI ionizációval kombinálva azonban a szupressziós hatás miatt továbbra is
hátrányban van a kromatográfiás módszerekkel szemben [131]. Erre nyújt megoldást a
nanospray ionforrás alkalmazása, hiszen a kromatográfia mellett a szupressziós hatás
kiküszöbölésének másik lehetősége az elektrospray kapilláris átmérőjének radikális
csökkentése [74].

1.3.2.5. A szárított vércsepp minta
Az örökletes anyagcsere-betegségek diagnosztikájában az egyik leggyakrabban
alkalmazott mintatípus az úgynevezett szárított vércsepp (DBS). A DBS-t az újszülöttkori
szűrésben vezették be először, mára azonban számos egyéb klinikai kémiai alkalmazása is
ismert. Az értekezésben szereplő módszerek mindegyikében szintén ezt a mintatípust
alkalmaztuk, ezért elengedhetetlennek tartom ennek részletesebb bemutatását.
A szárított mátrixot alkalmazó mintavételi módszer első megjelenése több mint egy
évszázada történt [132]. Teljes vér gyűjtésére először Robert Guthrie használt speciális
szűrőpapírt a fenilketonúria diagnosztikájában 1963-ban [9]. Megjelenését követően a 70-es
években kezdett terjedni a DBS alkalmazása, először kizárólag különféle metabolikus
betegségek detektálásában. Már ekkor is számos tanulmány készült egyéb klinikai biológiai
alkalmazhatóságáról, azonban a kis mintamennyiségből (5-10 l) adódó limitációja miatt
széleskörű használata ekkor még nem terjedt el, ugyanis szelektivitás és szenzitivitás
szempontjából analitikai kihívást jelentett a kis vérmennyiség, illetve a mátrix komplexitása.
A megoldást a tömegspektrometria megjelenése jelentette, mely az immunoassay módszerek
mellett a mai napig a fő analitikai technika ennek a mintatípusnak a vizsgálatában. A DBS
első tömegspektrometriás analízise 1976-ban történt, mely során kémiai ionizációs technikát
alkalmaztak DBS szabad zsírsav tartalmának meghatározására [133]. Az ezt követő
évtizedekben számos tanulmány jelent meg, melyek mindegyikében metabolikus betegségek
diagnosztikájában használt metabolitok tömegspektrometriás detektálását publikálták [134136]. Az első „high-throughput” aminosav és acilkarnitin profil meghatározásra alkalmas
DBS-MS módszer megjelenésére 1994-ig kellett várni, melyben 200 minta meghatározása
vált kivitelezhetővé 10 óra alatt, mellyel így már az újszülöttkori, populáció szintű szűrése is
alkalmassá vált [137]. A DBS minta azonban felhasználható enzimaktivitás meghatározásokra
is. A mintatípus használatának egy kiemelkedő előnye ezekben a vizsgálatokban, hogy
kiválthatóvá válnak a hagyományos mintatípusok, melyek előkészítése munka- és időigényes
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(pl. fehérvérsejt izolálás, bőrsejt tenyésztés). Fontos megjegyezni, hogy értelemszerűen csak a
vérben cirkuláló enzimek aktivitása határozható meg DBS-ben. Ezek közül a legismertebbek
az újszülöttkori szűrésben is szereplő biotinidáz enzim, illetve a tárolási betegségekben
szerepet játszó enzimek [49, 138-141].
A DBS széleskörű elterjedését számtalan előnyének köszönheti. Az utóbbi tíz évben a
veleszületett betegségek diagnosztikája mellett számos területen felismerték a mintatípusban
rejlő

lehetőségeket,

így

például

a

gyógyszeripari

alkalmazása

(farmakokinetika,

toxikokinetika, terápiás gyógyszerszint mérés) is széleskörűen elterjedt [142-144]. Egyik
kiemelkedő tulajdonsága az egyszerű és minimálisan invazív mintavétel. Egy ujjbegy- vagy
sarokszúrással vért juttatunk a speciális szűrőpapírra, melyet szobahőmérsékleten szárítunk.
Az így nyert minta ezután egyszerűen szállítható, és tárolható [145, 146]. A mintaelőkészítés
legtöbbször egy egyszerű extrakcióból áll és ezt az extraktumot, mint hemolizált teljes vért
kell kezelni. Analizálására általában alkalmazható a szérum minták meghatározására
használatos módszer. Számos analit meghatározása lehetséges ebből a mintatípusból, melyek
stabilitása széles skálán mozog [147, 148]. Például szobahőmérsékleten a fehérjék stabilitása
egy hét [149], de a nukleinsavaké az egy évet is meghaladhatja [150]. Az eltarthatóság
természetesen jelentősen növelhető (akár a több évet is elérheti) -20 vagy -80°C-on történő
tárolással. Előnyei közül kiemelendő még a minimális mintatérfogat, mely előnyös többszöri
mintavételt igénylő betegeknél, kisgyermekeknél, idős emberek esetében, illetve kisállat
kísérleteknél

egyaránt.

Kimutatták

továbbá,

hogy

a

szárított

vércsepp

mintával

minimalizálható az infekció kockázata, ugyanis szárítás során a vírusok nagy része (HIV,
CMV, hepatitisz C, stb.) elpusztul [151].
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2. Az irodalmi bevezető összefoglalása, célkitűzések
A veleszületett anyagcsere-betegségek az intermedier anyagcsere folyamatokat katalizáló
enzimek öröklődő, genetikai defektusai. Hazánkban a 70-es évek közepe óta folyik
újszülöttkori tömegszűrés, melynek keretében jelenleg 26 veleszületett anyagcsere-betegség
szűrése történik. Ezen betegségek jellemzője, hogy a korai, tünetmentes fázisban történő
felismerésük és időben elkezdett kezelésük nagyban javítja a prognózist és akár a teljes
tünetmentesség is elérhető. Az újszülöttkori szűrésben, mely adott esetben a diagnózis
felállításában

első

lépcsőnek

számít,

metabolit

szintű

vizsgálatokat

végzünk

tömegspektrometriás módszerrel. A vizsgálat célja, hogy minden beteg kiszűrésre kerüljön,
tehát minimális, lehetőleg zéró legyen a fals negatív esetek száma. Ebből adódik a módszer
egyik hátránya, a magasabb fals pozitív esetek száma. A tradicionális szűrés nem vezet végső
diagnózishoz. Bár ezek a betegségek konkrét enzim defektusából adódnak, ezek a folyamatok
nem izoláltak, hanem egy láncolatban vesznek részt számos más enzimmel együtt. Az egyik
enzim terméke egy másik reakció szubsztrátjaként szerepel. Így ha egy enzim nem működik
megfelelően, számos folyamat sérülhet. Tehát az adott metabolit emelkedett szintje több
betegségre is jellemző lehet, ezért mindenképpen valamilyen megerősítő vizsgálat szükséges.
Ezek lehetnek „second-tier” tesztek, vagy egyéb másodlagos vizsgálatok, melyekkel a fals
pozitív esetek száma minimálisra (akár 0,1 % alá) csökkenthető. Ezen módszerek
specifikusabbak a szűrésben használthoz képest, de további műszerek és személyzet
alkalmazását igénylik, valamint az újabb minta kérése késlelteti a diagnózist [14, 120-124,
152]. A jelenleg alkalmazott megerősítő vizsgálatok többsége GC-MS és LC-MS alapú,
szérum és vizelet mintákból történő metabolit meghatározásokból áll. Ezek mindig újabb
mintavételt igényelnek és időigényük miatt sokszor stresszt okoznak az érintett családnak
[104, 153]. Megerősítő vizsgálat az érintett enzim aktivitásának meghatározása is, mely végső
diagnózishoz vezet. A jelenleg használatos enzimaktivitás meghatározások hátránya, hogy az
újszülöttkori szűrésben használt mintatípustól (DBS) eltérő mintaigényűek (leukocita, szérum,
fibroblaszt), az alkalmazott analitikai módszerek (kolorimetria, fluorimetria) alacsony
szelektivitása és szenzitivitása magas fals pozitív rátát eredményeznek, valamint munka- és
időigényes a mintaelőkészítés.
A doktori munka során a fő célunk olyan tömegspektrometriai alapú analitikai módszerek
kidolgozása volt, amelyek kiküszöbölhetik a jelenleg használatos, diagnosztikailag
elengedhetetlen megerősítő vizsgálatok, illetve enzimaktivitás meghatározások hátrányait, és
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alkalmazhatóak az újszülöttkori tömegszűrésben is használatos mintatípusnál. További célunk
volt a már kidolgozott módszerek diagnosztikai alkalmazhatóságának vizsgálata, illetve az
eredmények összevetése más technikákkal mért eredményekkel.
A kutatómunka során célunk volt egy olyan nagy áteresztőképességű, nanospray
ionizációt

alkalmazó

nagy

felbontású

tömegspektrometriás

(nS-HR-MS)

módszer

kidolgozása, mellyel lehetővé válik a DBS minták metabolit profiljának meghatározása. A
mintaelőkészítés alapjául az újszülöttkori szűrésben alkalmazott módszer szolgált. Az új
módszer validálása során az eredményeket a hagyományos ESI-MS/MS módszerrel kapott
eredményekkel vetettük össze. A vizsgálatok alapjául a választás a fenilketonúria (PKU) és
közepes szénláncú acil-koenzim-A-dehidrogenáz hiány (MCADD) betegségekre esett.
Egyrészt ezek a legelterjedtebben szűrt betegségek világszerte, másrészt gyakoriságukból
adódóan rendelkezésre állt elegendő beteg mintaszám az új módszer alkalmazhatóságának
feltérképezésére. A kutatás során célunk volt a PKU és MCADD betegségekben érintett
analitok mindegyikének HR-MS alapú azonosítása és mennyiségi meghatározása, mellyel
várhatóan növelhető a szűrés szelektivitása, továbbá a diagnózis akár egy lépésben
felállíthatóvá válna.
A

kutatás

másik

iránya

a

veleszületett

anyagcsere-betegségek

diagnosztikája

szempontjából elengedhetetlen enzimaktivitás vizsgálatok fejlesztése volt. Itt a célunk egy
olyan HPLC-MS alapú, új analitikai megközelítéssel történő enzimaktivitás meghatározás
kidolgozása volt, ahol az enzimreakció a mintavételt követően in situ valósul meg a frissen
szűrőpapírra csöppentett biológiai fluidumban. Az új módszerrel célunk volt egyrészt a
hagyományos módszerek hátrányainak kiküszöbölése, másrészt a DBS mintában tapasztalható
enzim és szubsztrát instabilitásból fakadó fals eredmények csökkentése. Míg számos
kismolekula (pl. enzimreakciók terméke) hosszú távú stabilitása ismert [146-148, 154], addig
az enzimek vérbeli stabilitása már akár néhány nap alatt is jelentősen csökkenhet [46].
Emellett ismeretes az is, hogy az enzimek sokkal érzékenyebbek a kirívóbb környezeti
hatásokra, melyek a minta szállítása és tárolása során sokszor elkerülhetetlenek. Például a
DBS minta postai úton történő szállítása során extrém hőmérsékleti értékeknek (-20 – +40°C)
is ki lehet téve, illetve a transzport több napig is eltarthat. A termék feltételezett stabilitása
miatt azonban a mintavétel pillanatában lejátszódó enzimreakció várhatóan egy sokkal
robosztusabb és reprodukálhatóbb módszert eredményez, mint a hagyományos enzim assay
technikákkal

megvalósuló

maradék

enzimaktivitás

meghatározások.

A

módszer

alkalmazhatóságának feltérképezéséhez a biotinidáz enzimre esett a választásunk, mert így
megfelelő minta- és betegszám állt rendelkezésre, hiszen az enzim aktivitásának
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meghatározása szerepel az újszülöttkori tömegszűrésben, illetve laboratóriumunkban
megerősítő vizsgálatot is végzünk szérumból LC-MS alapú módszerrel. A kutatómunka során
célunk volt a fejlesztett módszer validálása, az alkalmazott minta stabilitásának vizsgálata és
az eredmények összevetetése az újszülöttkori szűrésben és a szérum mintákból kapott
eredményekkel. További célunk volt az új módszernek az újszülöttkori szűrésbe történő
integrálhatóságának vizsgálata.
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3. Kísérleti rész
A kísérleti részben először a nagyfelbontású tömegspektrometriás módszert mutatom be
részletesen, a mintagyűjtés folyamatát, az alkalmazott ionizációs eljárást illetve a
tömegspektrometriás beállításokat. A fejezet második felében az „in-paper” enzim assay
fejlesztésének lépéseit, illetve a fejlesztés során alkalmazott módszereket tárgyalom
részletesen.

3.1. Szárított vércsepp minta nanospray ionizációs nagyfelbontású
tömegspektometriai alapú metabolomikai vizsgálata
3.1.1. Felhasznált anyagok

A DBS mintavétel Whatman 903 típusú szűrőpapíron (GE Healthcare Europe GmbH,
Németország) történt. A mintaelőkészítés során használt stabil izotópjelzett belső
sztenderdeket a Cambridge Isotope Laboratories-tól (CIL, MA, USA) szereztük be. A 96
lyukú polipropilén mikroplate-et a Greiner-től (Frickenhausen, Németország), míg a 0,45 m
hidrofil szűrős plate-et a Millipore-tól (MA, USA) vásároltuk. A felhasznált oldószerek HPLC
tisztaságúak voltak (VWR International, PA, USA).

3.1.2. Minták

A módszer beállításához, optimalizálásához és validálásához anonim módon az
újszülöttkori szűrésben résztvevő csecsemőktől és igazolt PKU és MCADD betegségben
szenvedő betegektől történt vérvétel a szűrésben is használt mintavételi kártyán (12. ábra). A
metabolitok nagyfelbontású tömegspektrometriás detektálásához, azonosításához és a
határértékek beállításához 500 egészséges minta analízisét végeztük el. A módszer
alkalmazhatóságának vizsgálatához 42 igazolt beteg (21 db PKU és 21 db MCADD)
mintájának vizsgálatát végeztük el. Ezen felül 12 fals pozitív mintát vizsgáltunk, melyeknél
az újszülöttkori szűrésben PKU betegség merült fel, azonban a további vizsgálatok során és a
klinikai kép alapján negatívnak bizonyultak.
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12. ábra: Az újszülöttkori szűrésben és a kutatómunka során alkalmazott mintavételi
kártya.

3.1.3. Aminosav és acilkarnitin profil vizsgálat ESI-MS/MS módszerrel

Az aminosav és acilkarnitin profil meghatározására világszerte leggyakrabban
alkalmazott szemi-kvantitatív módszer alapjait Rashed és munkatársai dolgozták ki [155].
Ebben az aminosavakat és acilkarnitineket stabil izotópjelzett belső sztenderdeket tartalmazó
metanolos oldattal extraháljuk DBS-ből, majd n-butilészter származékként detektáljuk ESIMS/MS módszerrel, pozitív ionmódban. Az aminosavak detektálását tradicionálisan semleges
vesztés szkennelési módban (NL 102) (13/b ábra), míg az acilkarnitinek meghatározását
prekurzor ion szkennelési módban (PS 85) (13/a ábra) végezzük, az analitok kvantitálása
pedig többszörös ionmódban (MRM) történik.
A mintaelőkészítés során a DSB mintákból 4,5 mm-es korongot lyukasztunk 0,45 m
szűrős plate-be, majd mindegyik cellához hozzáadunk 100 l stabil izotópjelzett belső
sztenderdeket tartalmazó metanolos oldatot. A plate-et ezután lefedve 30 percig rázógépen
rázatjuk (450-500 rpm). Az extrakciót egy centrifugálási lépés (5 perc, 2000 rpm) követi,
majd a tiszta oldatot 45°C-os N2 gázzal szárazra pároljuk. A beszárított mintákhoz
hozzáadunk 60-60 l acetil-kloridos butanolt, majd a plate-et szorosan lefedve 25 percig
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65°C-os szárítószekrénybe tesszük. Az így származékolt analitokat tartalmazó oldatot ismét
bepároljuk

45°C-os

N2

gázzal.

Injektálás

előtt

a

mintákat

140

l

eluensben

(acetonitril:víz:hangyasav=1:1:0,0005) oldjuk vissza. A kiértékelést statisztikai alapon, a
laboratóriumunkban beállított határértékek alapján, házilag fejlesztett szoftver segítségével
végezzük.

13. ábra: Butil-észter származékok ütközés indukálta disszociációja a) acilkarnitinek
(R=C2-C20) és b) aminosavak (fenilalanin) esetében.

3.1.4. nS-HR-MS alapú metabolomika

A vizsgálathoz 4,5 mm átmérőjű (~10 l teljes vér) korongot lyukasztunk egy 96 lyukú
0,45 m szűrős mikroplate-be. A DBS mintákat ezután 100 l stabil izotópjelzett belső
sztenderdek

ismert

koncentrációjú

metanolos

oldatával

extraháljuk

30

percig

szobahőmérsékleten. (A belső sztenderdek koncentrációit az 2. táblázat tartalmazza.) A
metanolos extraktumot átszűrjük 96 lyukú mikroplate-be és vízzel 1:1 arányra hígítjuk az nSHR-MS meghatározás előtt.
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Belső sztenderd (BST)
15

N; 2-13C-glicin

Koncentráció (mol/l) m/z [M+H]+ m/z [M+Na]+ m/z [M-H]25

78,04024

100,02218

76,02460

H4-Alanin

5

94,08061

116,06256

92,06500

2

H8-valin

5

126,13702

148,11896

124,12140

H2-ornitin

5

135,11026

157,09220

133,09460

2

H3-leucin

5

135,12128

157,10323

133,10560

H3-aszparaginsav

5

137,06146

159,04611

135,04850

2

5

151,07981

173,06176

149,06420

H3-metionin

5

153,07771

175,05965

151,06210

C6-fenilalanin

5

172,10690

194,08885

170,09130

2

H2-citrullin

5

178,11607

200,09802

176,10040

H4; 5-13C-arginin

5

180,14796

202,12990

178,13230

C6-tirozin

5

188,10182

210,08376

186,08620

H9-karnitin

1,52

171,16951

193,15145

H3-acetil-karnitin

0,38

207,14241

229,12436

H3-propionil-karnitin

0,076

221,15806

243,14001

H3-butiril-karnitin

0,076

235,17371

257,15566

H9-izovaleril-karnitin

0,076

255,22703

277,20897

2

H3-oktanoil-karnitin

0,076

291,23631

313,21826

H9-mirisztoil-karnitin

0,076

381,36788

403,34982

0,152

403,36151

425,34346

2

2

2

H3-glutaminsav
2

13

2

13
2
2
2

2
2

2

2

H3-palmitoil-karnitin

2. táblázat: A stabil izotóp jelzett belső sztenderdek listája, koncentrációjuk a
törzsoldatban és pontos tömeg értékeik pozitív és negatív ion módban. (Az
acilkarnitinek negatív módban nem detektálhatóak.)

3.1.5. Az alkalmazott ionforrás és tömegspektrométer

3.1.5.1. Automatizált chip alapú nanospray ionforrás
A kutatás során a nagy áteresztőképesség biztosítására TriVersa NanoMate ionforrást
(Advion, Ithaca, NY, USA) alkalmaztunk. A NanoMate rendszer automata mintaadagoló és
nanospray ionforrás kombinációjából áll, mely magában foglal egy keretet a mintákat
tartalmazó 96 lyukú mikroplate-nek, illetve 96 db eldobható vezetőképes pipettahegyet. A
chip alapú infúzió nanoelektrospray-t biztosító mikrochip-pel valósult meg. Ez az úgynevezett
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ESI-chip 400 db 5 m belső átmérőjű fúvókából áll és az ionforrás közvetlenül a HR-MS
interfészéhez van rögzítve. A mintabevitel során a készülék a mintákból 5-5 l mennyiséget
automatikusan felszív a pipettahegybe, majd az ESI-chip fúvókáján keresztül juttatja az MSbe gáznyomást (0,5 psi N2) és nagyfeszültséget alkalmazva. Az analízis után a pipettahegyet
kidobja, és a következő mintához egy új hegyet és egy új fúvókát használ. A NanoMate
előnye, hogy egyrészt keresztszennyezés nélkül képes tartósan stabil sprayt biztosítani a
hosszú

távú

adatgyűjtéshez,

másrészt

mindezt

automatizáltan

teszi,

a

nano

mérettartományban. Ezáltal a mintaadagolás gyors és robosztus (14. ábra).

14. ábra: Az ESI chip alapú nanospray ionforrás sematikus vázlata.

3.1.5.2. Az alkalmazott nagyfelbontású tömegspektrométerek
A nagyfelbontású tömegspektrometriás méréseket LTQ Orbitrap Discovery és Exactive
készülékeken (Thermo Scientific GmbH, Bréma, Németország) végeztük. Az analitok
azonosítása az LTQ Orbitrap készüléken történt pozitív és negatív ionmódban, míg a „highthroughput” szűrőmódszer beállítását az automata nanospray ionforrással felszerelt Exactive
készüléken végeztük. Az analitok detektálása során a teljes analízis idő 2 perc volt, 1 perc
negatív és 1 perc pozitív ionmódban, automatikus polaritás váltással kivitelezve.
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3.2. Biotinidáz enzimaktivitás meghatározás „in-paper” enzim assay
módszerrel
3.2.1. Felhasznált anyagok

A kísérlet során az előkezelés és a mintavétel Whatman 903 típusú szűrőpapíron (GE
Healthcare Europe GmbH, Németország) történt. Az N-biotinil-p-amino-benzoesavat, a pamino-benzoesavat, a DL-ditiotreitolt (1,4-bisz-(szulfanil)-bután-2,3-diol, DTT), a 4nitroanilint és az ammónium-acetátot a Sigma-Aldrich-től (St. Louis, MO, USA) szereztük be.
A triklórecetsavat (TCA) a Reanal Laborvegyszer Kft-től vásároltuk. Minden felhasznált
oldószer HPLC tisztaságú volt (VWR International, PA, USA). A mintaelőkészítés során
használt 96 lyukú plate-et a Sarstedt AG&Co-tól (Nümbrecht, Németország) szereztük be.

3.2.2. Biotinidáz enzimaktivitás meghatározása kolorimetriás módszerrel

A szűrés során a biotinidáz enzimaktivitás meghatározás egy szemi-kvantitatív
módszerrel történik [49, 156, 157]. A módszer a mesterséges biotinil-p-amino-benzoesavból
(B-PABA) a biotinidáz enzim által felszabadított p-amino-benzoesav (PABA) és N-(1-naftil)etilén-diamin

azokapcsolásával

létrejött

lila

színű

reakciótermék

kolorimetriás

meghatározásán alapul.
A sztenderdekből, kontrollokból és mintákból 3,2 mm átmérőjű korongot lyukasztunk
egy 96-os, U aljú mikroplate aljára, majd hozzáadunk 50-50 l 165 nM B-PABA-t, 500 nM
DTT-t és 6 mM EDTA-t tartalmazó foszfát puffert (pH=6). A mikroplate-et ezután lefedve
37°C-on inkubáljuk egy éjszakán át (16-20 óra). Másnap a reakciót 50-50 l 30%-os TCA
oldat hozzáadásával leállítjuk, majd 10 perc 1500 rpm-en történő centrifugálás után a tiszta
felülúszóból átpipettázunk 50-50 l-t egy lapos aljú 96-well mikroplate-be. Az azokapcsolási
reakció lejátszódásához az eluátumhoz sorra hozzáadunk 50-50 l 14,5 mM nátrium-nitritet,
438 mM ammónium-amido-szulfonátot, végül 3,86 mM N-(1-naftil)-etilén-diamindihidrokloridot (15. ábra). Az abszorbanciát 10 perc elteltével mérjük 540 nm-en. Az
abnormális enzimaktivitást statisztikai analízissel határozzuk meg. Erre egy speciálisan a
laboratóriumunkban az újszülöttkori szűrésre fejlesztett szoftvert használunk, mely a mintákat
a napi negatív és pozitív kontrollokhoz viszonyítva értékeli (16. ábra).
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15. ábra: A kolorimetriás alapú biotinidáz enzimaktivitás meghatározás lépései.
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16. ábra: Kolorimetriával mért abszorbancia értékek statisztikai alapú értelmezése
az újszülöttkori szűrésre fejlesztett szoftverrel.
A módszernek egyszerűsége és robosztussága mellett számos hátránya van. Ezek közé
tartozik a mérsékelt szenzitivitásból és szelektivitásból adódó magas fals pozitív ráta.
Hátránya ezen felül, hogy az enzim csak korlátozott ideig stabil DBS-ben és külső környezeti
hatásokra (pl. magasabb hőmérséklet) aktivitása gyorsan csökken, illetve hogy bármilyen
szabad aminocsoport részt vesz az azokapcsolási lépésben, mely fals eredményhez vezethet.
Például az aromás, aminocsoportot tartalmazó terápiás gyógyszerek mind interferálhatnak a
biotinidáz meghatározással. Jelentős probléma továbbá, hogy a mintaelőkészítés idő- és
munkaigényes folyamat és az azokapcsolási reakció utolsó lépését követően 30 percen belül
el kell végezni a kolorimetriás meghatározást a kromofór csoport instabilitása miatt [49].
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Pozitivitás esetén ezért minden esetben megerősítő vizsgálatot kell végezni. A szűrés során
minden esetet, ahol a mért enzimaktivitás a normál érték 50%-a alatt marad, pozitívnak
tekintünk és megerősítő vizsgálatot végzünk.

3.2.3. Szérum biotinidáz enzimaktivitás kvantitatív meghatározása HPLC-MS
módszerrel

Laboratóriumunkban a szűrésben pozitívnak adódó minták esetében a megerősítő
vizsgálatot tradicionálisan szérumból, HPLC-MS alapú módszerrel végezzük. A módszer egy
klasszikus enzim assay technikán [158] alapul, de jelen esetben MS kompatibilis puffert
használunk. Az enzimaktivitás meghatározás a szűrésben részletesen bemutatott kémiai
reakción alapul (15. ábra), de a termék tömegspektrometriás meghatározásából adódóan itt
nincs szükség a származékképzési lépésre, illetve az inkubációs idő ebben az esetben csak 1
óra.
Az enzimaktivitás meghatározáshoz 20 l szérumhoz hozzáadunk 100 l ammóniumacetát puffert (pH=6), belső sztenderdként 10 l 1,5 mM 4-nitroanilint, illetve 20 l 100 mM
DTT oldatot a szubsztrát stabilizálása érdekében. A keveréket vízzel 330 l-re egészítjük ki,
majd az enzimreakciót 40 l 1,5 mM B-PABA hozzáadásával indítjuk el. A reakcióelegyet 60
percen keresztül inkubáljuk 37°C-on, majd a reakciót 300 l 3% TCA oldat hozzáadásával
termináljuk. Az kicsapódott fehérjét 5 perces, 10000 fordulat/percen történő centrifugálással
elimináljuk, majd a HPLC-MS analizálást 20 l felülúszóból végezzük. A kvantitatív
meghatározás ismert koncentrációjú PABA-t tartalmazó szérum mintákból nyert kalibrációs
görbe segítségével történik. Ehhez sorban 30, 90, 300 és 900 M PABA törzsoldatot
készítünk, majd a szérumot spikeoljuk 20-20 l hozzáadásával. A 0 M kalibrációs pont
esetében a mix nem tartalmaz sem B-PABA-t, sem PABA-t. Az enzimaktivitást M
PABA/100 l szérum/h értékben kapjuk meg.

3.2.4. „In-paper” biotinidáz enzimaktivitás vizsgálat

Az új módszer beállításához a biotinidáz enzimre esett a választásunk. Egyrészt a
biotinidáz enzimnek az aktivitása meghatározható teljes vérből, másrészt az újszülöttkori
szűrésben is szerepel a meghatározása, ezért elegendő mintaszám áll rendelkezésre mind az
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egészséges, mind a beteg populációból. A választást segítette továbbá, hogy MS alapú
megerősítő vizsgálatot is végzünk laboratóriumunkban a felmerülő betegség esetében, ezért a
módszer validálása is kivitelezhető. A módszer alapjául itt is a biotinidáz által a B-PABA-ból
hidrolízissel felszabadított PABA LC-MS alapú mennyiségi meghatározása szolgált (17.
ábra). A PABA kvantitatív meghatározása külső kalibrációs módszerrel történt. A kalibrációs
pontokat ismert mennyiségű PABA törzsoldattal spike-olt teljes vér szűrőpapírra történő
kicsöppentésével nyertük.

17. ábra: A biotinidáz enzim által katalizált hidrolizáció.
A módszer optimalizálása során első lépésben meghatároztuk az alkalmazandó szubsztrát
koncentrációt és az extrakció körülményeit (oldószer, idő, egyéb adalékanyagok). A kísérlet
célja az volt, hogy meghatározzuk azt a szubsztrát koncentrációt, ahol a Michaelis-Menten
kinetikai modell értelmében az enzimreakció sebessége maximális lesz és a képződött termék
mennyisége már nem függ a szubsztrát koncentrációtól, tehát az oldat a szubsztrátra nézve
telített.
Az

így

optimalizált

módszert

vizsgáltunk

reprodukálhatósági

és

stabilitási

szempontokból. Továbbá végeztünk összehasonító vizsgálatokat mind a szemi-kvantitatív
kolorimetriás, mind a kvantitatív MS alapú módszerrel. És nem utolsó sorban vizsgáltuk az új
assay rendszernek az újszülöttkori szűrésbe történő esetleges bevezethetőségét is. Ennek
érdekében tanulmányoztuk az előkezelt szűrőkártyának az újszülöttkori szűrésben szereplő
MS alapú aminosav és acilkarnitin meghatározásokat érintő esetleges befolyását.

3.2.5. Minták

A módszer beállításához, optimalizálásához és validálásához egészséges felnőtt
önkéntesektől, anonim módon az újszülöttkori szűrésben résztvevő csecsemőktől és igazolt
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biotin metabolizmus zavarban szenvedő betegektől történt vérvétel. A reprodukálhatósági és
stabilitási vizsgálatokhoz a mintavétel egészséges felnőtt önkéntesektől történt.
A mintagyűjtő kártya előkezelése során 100 l térfogatú, szubsztrátot, illetve egyéb
adalékanyagokat tartalmazó oldatot cseppentettünk a szűrőkártya 12*18 mm-es jelzett
területére (12. ábra), mely elegendő a kijelölt terület megfelelő átitatására. Ezután a
szűrőkártyákat szobahőmérsékleten szárítottuk, majd postai úton továbbítottuk a mintavételi
központokba. A vérvételt követően a minták szárítása szintén szobahőmérsékleten történt,
majd postai úton jutott vissza laboratóriumunkba, ahol az extrakciós lépés, majd a termék LCMS alapú meghatározása történt (18. ábra).
A szubsztrát stabilitási vizsgálatok elvégzéséhez az előkezelt kártyákat 3, 5, 7, 10 és 18
napig tároltuk 25, 4 és -20°C-on, majd a mintavételt követően mértük a képződött termék
mennyiségét és számoltunk enzimaktivitást. Szintén vizsgáltuk a termelődött PABA
stabilitását előkezelt kártyára vételezett DBS mintákban. Ennek kivitelezéséhez a DBS
mintákat 3, 5, 7, 10 és 18 napig tároltuk 25 és 4°C-on; illetve 3, 5, 7, 10, 18, 30 és 120 napig
-20°C-on. Az enzimaktivitás értékeket minden esetben 3 párhuzamos mérésben határoztuk
meg.
A szérum enzimaktivitás vizsgálathoz a mintavétel géles mintavételi csőbe történt
(Vacuette, Greiner BioOne GmbH, Austria), majd a szeparált szérumot (teljes vér
centrufugálása 4000 rpm-en, 5 percig, 25°C-on) a vizsgálat elvégzéséig fagyasztva tároltunk.

18. ábra: Az enzimaktivitás meghatározás sematikus lépései. a) A szűrőpapír átitatása
szubsztrátot tartalmazó oldattal. b) Mintavétel az előkezelt kártyán. c) Azonnali „inpaper” enzimreakció. d) Mintaelőkészítés. e) Az enzimreakcióban keletkezett termék
LC-MS alapú meghatározása.
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3.2.6. HPLC-MS módszer

Az „in-paper” assay illetve a hagyományos szérum enzimaktivitás vizsgálat során az enzim
által hidrolizált termék kvantitatív meghatározását egyazon LC-MS módszerrel végeztük. A
folyadékkromatográfiás elválasztáshoz Perkin Elmer Series 200 típusú bináris HPLC készüléket
alkalmaztunk. Állófázisként fordított fázisú Purospher Star C18 (3 μm, 2,1 mm x 50 mm; Merck)
oszlopot használtunk. A választás azért esett erre az oszlopra, mert a 3 μm-es szemcseátmérő és a
2,1 mm-es belső átmérő nagy kromatográfiás felbontást biztosít, miközben a biológiai minták
bonyolult mátrixára sem kényes, ezáltal az oszlop ritkán tömődik el és kellően robosztus. Az

analitok elválasztása izokratikus elúcióval történt. A mobilfázis 75 % 10 mM ammóniumacetát (0,1% CH3COOH) és 25 % acetonitril elegye, az áramlási sebesség 200 l/perc volt. A
retenciós idő PABA esetében 1,2 perc, míg a 4-nitroanlilin elúciós ideje 3,6 perc. A teljes
analízis idő 5,5 perc. A 19. ábrán egy egészséges illetve egy beteg egyéntől származó minta
tipikus kromatogramját láthatjuk.

19. ábra: Tipikus kromatogram egy a) egészséges és egy b) biotinidáz defektusban
szenvedő egyén esetében.
A tömegspektrometriás detektálást TurboIonSpray ionforrással felszerelt API 4000
QTrap készüléken (Applied Biosystems/MSD Sciex), elektrospray ionizációval, pozitív
ionmódban végeztük. Az analitok detektálásához MRM (multiple reaction monitoring)
szkennelési módot használtunk. A PABA meghatározásához az m/z 138 – 120 és m/z 138 –
92 ionátmeneteket, a belső sztenderdhez pedig az m/z 139 – 65 és m/z 139 – 92
ionátmeneteket használtuk. A tömegspektrométer beállításait a 3. táblázat tartalmazza.
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API 4000 QTrap
Paraméterek
Pozitív ionmód
10 psi
Curtain Gas
4000 V
IonSpray Voltage
Medium
Collision Gas
450°C
Source temperature
50 psi
Nebulizing gas
30 psi
Drying gas
Analit

PABA

n-nitroanilin

MRM

Declustering

Collision

Entrance

Collision cell

potential

energy

potential

exit potential

m/z 138 92

60 V

35 V

11 V

10 V

m/z 138120

60 V

23 V

11 V

10 V

m/z 139 65

70 V

42 V

11 V

10 V

m/z 139 92

60 V

42 V

11 V

10 V

3. táblázat: Alkalmazott MS beállítások és a komponensekre optimalizált paraméterek.
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4. Eredmények
Az értekezés ezen fejezetében először a nagyfelbontású tömegspektrometriás módszer
eredményeiről lesz szó. Ezt követően pedig bemutatom az „in-paper” enzim assay technika
eredményeit.

4.1. Szárított vércsepp minta nanospray ionizációs nagyfelbontású
tömegspektometriai alapú metabolomikai vizsgálata
4.1.1. A metabolitok detektálása és azonosítása

Az újszülöttektől vételezett DBS minták stabil izotópjelzett belső sztenderdeket
tartalmazó metanolos extraktumának nS-HR-MS analízise során mind pozitív, mind negatív
ionmódban több száz metabolitot tartalmazó spektrumot kaptunk. Az MS paramétereket úgy
optimalizáltuk, hogy a legjobb intenzitást, szenzitivitást és felbontást érjük el a 70-600 m/z
tömegtartományban, ahol a metabolikus betegségek diagnosztikájában hasznos analitokat
várjuk. Az LTQ és Exactive készülékek optimalizált paramétereit az 4. táblázat tartalmazza.
Az automatikus polaritás váltás lehetővé teszi az egy injektálásból pozitív és negatív
ionmódban szimultán történő adatgyűjtést. A 20. ábrán egy egészséges egyéntől származó
DBS minta analízise során negatív és pozitív ionmódban felvett spektrum látható.

LTQ Orbitrap
Paraméter
Spray voltage

Negatív ionmód Pozitív ionmód
-1200 V

+1500 V
200 °C

Capillary temperature
Capillary voltage

-10 V

+10 V

Tube lens voltage

-50 V

+50 V

Max. injection time

500 ms

Automatic gain controll

ON
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Exactive
Paraméter
Spray voltage

Negatív ionmód Pozitív ionmód
-1300 V

+1300 V
200 °C

Capillary temperature
Capillary voltage

-10 V

+10 V

Tube lens voltage

-50 V

+50 V

Skimmer voltage

-20 V

+15 V

Max. injection time

500 ms

AGC target

Ultimate mass accuracy

4. táblázat: HR-MS beállítások az LTQ Orbitrap és az Exactive készülék esetében.

20. ábra: Egészséges kontrolltól származó DBS minta a) negatív és b) pozitív ionmódban
LTQ Orbitrap készülékkel felvett nagy felbontású MS spektruma.
Pozitív ionmódban a teljes spektrumot (70-1000 m/z) vizsgálva ~450 ionjelet
detektáltunk (az addukt- és izotóp csúcsokat nem számítva) mind az 500 egészséges minta
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esetében. A negatív ionmódban felvett spektrum pedig ~300 molekuláris alkotóelem jelenlétét
mutatja minden egyes mintában. Ezeken felül több száz további olyan ion detektálható,
melyek csak egyes mintákból nyert spektrumban lelhető fel. Így összesen ~1150 olyan
ionjelet regisztráltunk a megmért minták összességében, melyek intenzitása átlépte a 10:1
jel:zaj viszony arányt.
Az ionjelek azonosításához meghatároztuk a pontos tömegeket 50000-100000 közötti
felbontással (az adott m/z értéktől függően) és 1,0 ppm-es tömegpontossággal. Ez a pontosság
általában elegendő az egyes alkotóelemek molekuláris képletének egyértelmű azonosításához.
Az egyértelmű azonosításhoz természetesen hozzájárul az analitok eredete is, hiszen biológiai
fluidumból detektálva az egyes ionjelekhez társítható izomerek száma limitált. Amennyiben a
detektált tömeghez több eltérő molekulaszerkezetű metabolit tartozhatott, az összetétel
tisztázása érdekében MS/MS meghatározást is alkalmaztunk. Pozitív ionmódban a ~ 450
detektált ionjelből 102-őt azonosítottunk, míg negatív ionmódban a ~300 jelből 185-öt
sikerült azonosítani. Összesen 287 molekuláris összetevő azonosítását sikerült megvalósítani.
Az azonosított analitok listáját a függelék 2. táblázata tartalmazza, kiemelve a jelen
dolgozatban részletesebben bemutatott PKU és MCADD esetében jellemző paramétereket.
Az azonosított metabolitok között szerepel gyakorlatilag az összes újszülöttkori
szűrésben szereplő aminosav és acilkarnitin, illetve a metabolikus betegségek megerősítő
diagnosztikájában hasznos metabolitok – szerves savak, szénhidrátok és foszfátjaik, epesavak,
zsírsavak, foszfo- és szfingolipidek – egyaránt. És bár az egylépcsős Exactive készülékkel
történő HR-MS azonosítás nem alkalmas az izomerek differenciálására, az LTQ Orbitrap
kiválasztott ion automatikus fragmentálás funkciója már lehetővé teszi a megkülönböztetést.
Ez utóbbira példa a negatív ionmódban detektált 4-hidroxifenil-tejsav és homovanilinsav,
melyeket pontos tömegük alapján nem tudnánk megkülönböztetni, azonban a 21. ábrán
látható MS/MS spektrum felvételével, a fragmensek alapján már tudunk differenciálni.

57

21. ábra: Negatív ionmódban felvett MS/MS spektrumok a) 5 mol/l 4-hidroxifeniltejsavat (CID: 25) és 5 mol/l homovanilinsavat (CID: 22) tartalmazó sztenderd
oldatokból.

4.1.2. Az nS-HR-MS módszer validálása

A Fourier transzformációt alkalmazó tömegspektrometriás módszerek kvantitatív
felhasználásának egyik legfőbb hátrányos jellemzője a keskeny dinamikus tartományuk. Ezért
számos metabolit – többek között a PKU-ra és MCADD-ra jellemző analitok – esetében
meghatároztuk azok lineáris tartományát. Ehhez párhuzamos mintákat extraháltunk a stabil
izotóp jelzett metabolitokat különböző koncentrációban tartalmazó metanolos oldattal. Az egy
időben, azonos alanytól vételezett DBS mintákat párhuzamosan lyukasztva feltételezhető az
analitok reprodukálható mennyisége, így azok használhatóak belső sztenderdként a
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kísérletben. Lineáris tartománynak azt a legszélesebb koncentráció tartományt tekintettük,
ahol az adatokra illesztett egyenes lineáris regressziója nagyobb, mint 0,990. Továbbá
meghatároztuk számos metabolit detektálhatóságának alsó határát (LOD), mely azt a
koncentrációt jelenti, ahol a jel:zaj aránya 3:1.
Az 5. táblázat az újszülöttkori szűrésben szereplő 12 aminosav és 8 acilkarnitin esetében
meghatározott lineáris tartományt és LOD-t tartalmazza. A normál és beteg tartomány a Mayo
Clinic által szervezett nemzetközi együttműködés keretében meghatározott határértékek
alapján van megadva [159]. A kapott eredmények azt mutatják, hogy az LOD értékek minden
esetben alacsonyabbak, mint az adott metabolit normál tartományának alsó határa, illetve
amennyiben a betegséget a csökkent mennyiség jellemzi, úgy az LOD alacsonyabb a beteg
tartomány alsó határértékénél. A kalibrációs egyenesek a lineáris tartományon felüli
szakaszon minden esetben szaturációt mutattak, azonban egy esetben sem volt megfigyelhető
azok letörése. Ebből arra következtethetünk, hogy a patológiás értékek minden esetben
kiszűrésre kerülnek, akkor is, ha a koncentráció a lineáris tartományon kívül esne. A 22.
ábrán a fenilalanin és oktanoilkarnitin esetében felvett kalibrációs egyenesek láthatóak.
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Normál tartomány

Beteg tartomány

(mol/l)

(mol/l)

Analit

tartomány
(mol/l)

1%

99%

1%

99%

percentilis

percentilis

percentilis

percentilis

Alanin

117,0

507,0

Arginin

2,3

32,0

Arginin alsó HÉ

Lineáris

35,0

336,0

1,3

41,0

LOD
(mol/l)

0,1-500

0,1

0,2-500

0,2

Aszparaginsav

0,04

0,66

0,12

110,0

0,1-500

0,1

Citrullin

6,0

28,0

10,0

2213,0

0,1-500

0,1

1,0

17,0

Citrullin alsó
HÉ
Glutaminsav

158,0

551,0

34,0

426,0

0,1-500

0,1

Glicin

185,0

767,0

113,0

1663,0

0,5-2500

0,5

Metionin

11,0

44,0

31,0

900,0

0,1-500

0,1

4,2

9,8

Metionin alsó
HÉ
Fenilalanin

33,0

97,0

107,0

3281,0

0,1-1000

0,1

Tirozin

34,0

207,0

160,0

1297,0

0,2-500

0,2

Valin

57,0

212,0

57,0

1080,0

0,1-500

0,1

Leucin/Izoleucin

64,0

235,0

68,0

4313,0

0,1-500

0,1

C0

11,0

59,0

28,0

360,0

0,03-200

0,03

0,53

59,0

C0 alsó HÉ
C2

10,0

52,0

1,0

54,0

0,008-50

0,008

C3

0,57

4,74

2,8

51,0

0,003-30

0,03

0,079

1,7

C3 alsó HÉ
C4

0,080

0,750

0,19

6,9

0,003-30

0,003

C5

0,050

0,390

0,010

19,0

0,003-30

0,003

C8

0,020

0,210

0,031

40,0

0,015-30

0,015

C14

0,071

0,50

0,14

7,4

0,015-30

0,015

C16

0,80

6,0

4,0

44,0

0,1-30

0,1

0,14

3,1

C 16 alsó HÉ

5. táblázat: Aminosavak és acilkarnitinek kvantitatív meghatározása. Normál és beteg
határértékek a Mayo Clinic által szervezett nemzetközi együttműködés keretében nyert
adatok alapján [159], és a nS-HR-MS módszerrel nyert LOD-k és lineáris tartományok.
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16,00

13C -Phe
6

terület/Phe terület

14,00
12,00

y = 0,0139x + 0,0146
R² = 0,9984

10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
0

200

400
13C -Phe
6

600

800

1000

koncentráció (mol/l)

80,00

2H

3-C8

terület / C8 terület

70,00
60,00

y = 2,0665x + 0,6467
R² = 0,9972

50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
0,00

5,00

10,00
2H

15,00

20,00

3-oktanoilkarnitin

25,00

30,00

35,00

(mol/l)

22. ábra: Kalibrációs egyenesek fenilalanin és oktanoilkarnitin esetében.

4.1.3. Validálás a tradicionális ESI-MS/MS módszerrel szemben

A fejlesztett nS-HR-MS módszer alkalmasnak bizonyult minden aminosav és acilkarnitin
meghatározására, melyeket az újszülöttkori szűrés során a tradicionális ESI-MS/MS
módszerrel vizsgálunk. Ezért ezeket az analitokat használtuk mérceként a két módszer
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összehasonlításához. A vizsgálat során 500 egészséges újszülöttől nyert DBS minta analízisét
végeztük el mind az új, mind a hagyományos módszerrel. A koncentráció értékek
meghatározásának alapja az analit és a hozzá tartozó ismert koncentrációjú belső sztenderd
intenzitásának aránya. Az így kapott koncentráció értékeket vetettük össze az újszülöttkori
szűrésben nyert eredményekkel a Pearson-féle korrelációs együttható meghatározásával. Ez
az együttható két változó mennyiség kapcsolatának legelterjedtebben használt mérőszáma,
mely a mérések közötti lineáris kapcsolat szorosságát méri [160].
A fejezetben ezen analitok közül a PKU és MCADD betegségekben jellemző metabolitok
esetében mutatom be a korrelációs függvényeket, illetve a két módszerrel nyert doboz
diagramokat, melyek a módszer diagnosztikai alkalmazhatóságát mutatják. A vizsgálathoz
további 21 PKU-s és 21 MCADD-os betegtől vételezett DBS minta vizsgálatát végeztük el
mind a tradicionális ESI-MS/MS, mind az nS-HR-MS módszerrel. A korrelációs függvények
minden metabolit esetében lineáris kapcsolatot mutatnak a két módszer között, az eredmények
viszonyát leíró korrelációs koefficiensek (Pearson-féle korrelációs együttható, r) pedig 0,40,95 között mozogtak. A PKU szűrésében alkalmazott fenilalanin és fenilalanin/tirozin arány
esetében a korrelációs függvényeket a 23. ábra mutatja, míg az MCADD esetében a két
módszerrel meghatározott acetil-karnitin koncentrációk a 25. ábrán láthatóak. A Pearson-féle
korrelációs együttható előbbiek esetében 0,87, illetve 0,95-nek adódott, utóbbinál pedig 0,93
volt. A kapott egyenesek meredeksége minden esetben <1, mely azt mutatja, hogy a
klasszikus módszerrel (ESI-MS/MS) szisztematikusan magasabb koncentrációkat mérünk az
nS-HR-MS

módszerrel

nyert

értékekhez

képest.

A

mért

koncentráció

értékek

összehasonlíthatóságát természetesen komplikálja a két módszer eltérő mintaelőkészítési
folyamata. A szisztematikus eltérés lehet eredménye egyrészt az ESI-MS/MS módszer
származékképzési eljárása során végbemenő fehérje hidrolizációnak, mely a meghatározott
aminosav koncentrációjának növekedését okozza. A tapasztalt koncentrációnövekedést
továbbá okozhatja a hasonló molekulatömegű és fragmentációs mintázatú metabolitok
jelenléte egyaránt. Ez az eltérés azonban nem befolyásolja a módszerek diagnosztikus értékét,
bár az egészséges és beteg határértékek akár jelentősen eltérhetnek egymástól. Fontos
megjegyezni, hogy diagnosztikai szempontból mindig az adott módszer határértékei
használandóak. A PKU esetében a 24. ábrán és az MCADD esetében a 26. ábrán jól látható,
hogy a normál és beteg tartományok mindkét módszer esetében határozottan elkülönülnek
egymástól.
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a) 50,0
y = 0,629x + 7,2

nS-HR-MS - cPhe [µmol/l]

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

ESI-MS/MS - cPhe [µmol/l]

b) 1,6
1,4

nS-hrMS Phe/Tyr

1,2
y = 0,9581x + 0,0819
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Szűrés Phe/Tyr

23. ábra: Az újszülöttkori szűrésben alkalmazott ESI-MS/MS és az új nS-HR-MS
módszerrel mért a) fenilalanin és b) fenilalanin/tirozin értékek közötti korreláció 65
random választott egészséges minta esetében. Az eredmények viszonyát leíró Pearsonféle korrelációs együttható (r) fenilalanin esetében 0,87, a fenilalanin/tirozin arány
esetében pedig 0,95.
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a)

ESI-MS/MS
800
700

cPhe (mol/l)

600
500
400
300
200
100
0

egészséges

b)

PKU

nS-HR-MS
600

cPhe (mol/l)

500

400

300

200

100

0

egészséges

PKU
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c)

ESI-MS/MS
9,00
8,00

cPhe / cTyr

7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

egészséges
d)

PKU

nS-HR-MS
12,00

cPhe / cTyr

10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

egészséges

PKU

24. ábra: Doboz diagramok PKU esetében. A mért fenilalanin és fenilalanin/tirozin
arány értékeit a tradicionális ESI-MS/MS módszerrel mérve az a) és c), míg az nS-HRMS módszerrel meghatározva a b) és d) diagramok mutatják. Mind a négy doboz
diagram 500 egészséges és 21 PKU-s mintából mért értékek felhasználásával készült.
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nS-HR-MS cacetil-karnitin [µmol/l]

9,0
8,0
y = 0,2274x - 0,3396
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Szűrés cacetil-karnitin [µmol/l]

25. ábra: 65 véletlenszerűen kiválasztott mintából mért acetil-karnitin értékek
korrelációs diagramja. A méréseket tradicionális ESI-MS/MS és nS-HR-MS módszerrel
valósítottuk meg. Az eredmények viszonyát jellemző Pearson-féle korrelációs együttható
0,93.
a)

ESI-MS/MS
7,00
6,00

cC8 (mol/l)

5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

egészséges

MCADD
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b)

nS-HR-MS
4,50
4,00

cC8 (mol/l)

3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

egészséges

c)

MCADD

ESI-MS/MS
1,60
1,40

cC10:1 (mol/l)

1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

egészséges

MCADD
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d)

nS-HR-MS
0,90
0,80

cC10:1 (mol/l)

0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

egészséges

MCADD

26. ábra: Doboz diagramok MCADD esetében. A mért C8 és C10:1 értékeit a
hagyományos ESI-MS/MS módszerrel mérve az a) és c), míg az nS-HR-MS módszerrel
meghatározva a b) és d) diagramok mutatják. Mind a négy doboz diagram 500
egészséges és 21 MCADD-os mintából mért érték felhasználásával készült.

4.1.4. Fenilketonúria és közepes szénláncú acil-koenzim A dehidrogenáz hiány szűrése
és diagnosztikája az nS-HR-MS módszerrel

Az új nS-HR-MS módszerrel detektálhatóvá válnak olyan metabolitok is, melyek
diagnosztikus jelentőséggel bírnak a veleszületett anyagcsere betegségekben, de a
tradicionális szűrésben nem szerepelnek.
PKU esetében a hagyományos ESI-MS/MS módszerrel meghatározott fenilalanin és
fenilalanin/tirozin mellett további metabolitokat azonosítottunk negatív ionmódban, melyek
betegség esetében felhalmozódnak a szervezetben (6. táblázat). Ezek közül diagnosztikus
jelentőséggel bír a fenil-piroszőlősav és fenil-tejsav. Az eredményeket összevetve a 24.
ábrával jól látszik a fenil-piroszőlősav esetében az egyértelműbb szeparáció a beteg és
egészséges populációk között, mint a szűrésben szereplő fenilalanin szint meghatározása
esetén (27/a és 27/b ábra). A kutatás során az 500 egészséges és 21 PKU-s minta mellett
analizáltunk további 12 fals pozitív mintát is az új módszerrel. Ezen minták esetében az
újszülöttkori szűrés során magasabb fenilalanin szinteket mértünk, azonban a további
vizsgálatok során a PAH enzim aktivitása normálisnak adódott, illetve nem igazolódott BH4
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hiány sem. Az nS-HR-MS meghatározás során a 12 minta mindegyikében normális (<0,25
mol/l) fenil-piroszőlősav szintet mértünk. Az emelkedett fenilalanin szint eredetére 8
esetben derült fény: 5 esetben aminosav infúzió eredménye volt, míg 3 esetben a minta
koraszülött babától származott. A kevés mintaszám miatt természetesen nem lehet kijelenteni,
hogy a metabolit szelektív biomarkere lehet ezen állapotok kiszűrésének emelkedett
fenilalanin szint esetében, azonban alkalmazása a populáció szintű szűrésben mindenképpen
előbbre vihet a PKU diagnosztikájában.

Fenilketonúria
Negatív ion mód

Pozitív ion mód

Fenilalanin
Phe/Tyr
Fenil-piroszőlősav
Fenil-ecetsav
Fenil-tejsav

Fenilalanin
Phe/Tyr

6. táblázat: Diagnosztikus értékű metabolitok PKU esetében.
a)

4,00

cfenilpiruvát (mol/l)

3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

egészséges

PKU
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b)

6,00
5,50
5,00

cfenillaktát (mol/l)

4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

egészséges

PKU

27. ábra: A PKU lehetséges biomarkereinek, a a) fenil-piroszőlősavnak és a b) feniltejsavnak doboz diagramja. A diagram 500 egészséges, 21 PKU-s és 12 fals pozitív minta
analizálásával készült.
MCADD esetében az acilkarnitinek mellett az nS-HR-MS módszerrel sikerült detektálni
további metabolitokat is negatív ionmódban, melyek a tradicionális szűrésben nem
szerepelnek, azok meghatározását megerősítő vizsgálatok során vizelet GC-MS alapú
analizálásával végezzük a diagnózis felállítása érdekében. Az új módszerrel azonosított,
MCADD-ra jellemző metabolitokat a 7. táblázat tartalmazza, melyeknek egyrészt
meghatároztuk mennyiségét, továbbá megvizsgáltuk diagnosztikus értéküket. Amint azt a
28/a-h ábrák mutatják, az új módszerrel meghatározott metabolitok analitikailag független
markerekként szolgálhatnak a betegség diagnosztikájába. Hasonlóan a PKU esetéhez, itt is
vizsgáltuk

ezen

markerek

hasznosságát

az

eredmények

specificitásának

növelése

szempontjából. Ehhez egyrészt meghatároztuk 500 egészséges és 21 beteg mintában a
metabolit szinteket, továbbá analizáltunk 21 olyan mintát, ahol a szűrés során meghatározott
paraméterek – C8, C6, C10:1, C10:1/C2 – közül legalább 3 szintje volt magasabb a
meghatározott határértéknél, azonban a megerősítő vizsgálatok során a diagnózis nem nyert
megerősítést. A fals pozitív minták nS-HR-MS analízise során a betegséget igazoló
másodlagos metabolitok szintjei a beteg populációban mért értékek alsó 1%-a alatt maradtak.
A fals pozitív mintákban mért érték C8:1 dikarbonsav esetében 3-44%-a, hexanoil-glicin
esetében 65-89 %-a, míg szuberinsav esetén 40-51 %-a volt az egészséges kontrollcsoportban
mért értékeknek. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a fals eredmények mindegyikét
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sikerült azonosítani ezekkel a másodlagos biomarkerekkel, mellyel így a mért minták
esetében 100%-os szelektivitást és szenzitivitást sikerült elérni. Természetesen a korlátozott
mintaszám miatt messzemenő következtetések nem vonhatók le a populáció szintű szűrésre
vonatkozó szelektivitás és

szenzitivitás tekintetében, de

az

nS-HR-MS

módszer

alkalmazásával diagnosztikai szempontból hasznos metabolitok meghatározása válik
lehetővé, mellyel csökkenthető a másodlagos vizsgálatokra kért minták száma.

MCADD
Negatív ion mód

Pozitív ion mód

5-hidroxi-hexánsav
C8:1-dikarbonsav
Hexanoil-glicin
Szuberinsav
Szuberil-glicin
C10:1-dikarbonsav

C8-acilkarnitin
C6- acilkarnitin
C2- acilkarnitin
C10:1- acilkarnitin
C8/C2
C10:1/C2

7. táblázat: Diagnosztikus értékű metabolitok MCADD esetében.

a)
8,00
7,00

cC2 (mol/l)

6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

egészséges

MCADD
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b)
0,80
0,70

cC6 (mol/l)

0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

egészséges

MCADD

egészséges

MCADD

c)
25,00

c5-OH-hexánsav (mol/l)

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00
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d)

3,50

cC8:1-dikarbonsav (mol/l)

3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

egészséges

MCADD

egészséges

MCADD

e)
0,80

chexanoil-glicin (mol/l)

0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
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f)
10,00
9,00

cszuberinsav (mol/l)

8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

egészséges

MCADD

egészséges

MCADD

g)
0,25

cszuberil-glicin (mol/l)

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00
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h)
12,00

cC10:1-dikarbonsav (mol/l)

10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

egészséges

MCADD

28. ábra: Az nS-HR-MS módszerrel detektált lehetséges markerek MCADD esetében.
Az a) acetil-karnitin, b) hexanoil-karnitin, c) 5-OH-hexánsav, d) C8:1-dikarbonsav, e)
hexanoil-glicin, f) szuberinsav, g) szuberil-glicin és h) C10:1-dikarbonsav doboz
diagramjai. A doboz diagramok 500 egészséges és 21 MCADD betegséges minta
analízisével készültek.

4.1.5. Az újszülöttkori szűrésben világszerte alkalmazott módszerek összehasonlítása

A limitált mintaszámok ellenére összehasonlítottuk az itt bemutatott új nS-HR-MS
módszert a Magyarországon is alkalmazott tradicionális ESI-MS/MS szűrést, és a világon a
megerősítő vizsgálatok tekintetében, és ezáltal a veleszületett anyagcsere betegségek
diagnosztikájában vezető Mayo Clinic által alkalmazott módszereket (8. táblázat). Az analízis
idő tekintetében számottevő különbség ugyan nem tapasztalható, mivel azonban a megerősítő
vizsgálatok mintaigénye jelentősen megnövelheti azt, az nS-HR-MS módszerrel számottevően
rövidebb idő várható. A fejlesztett módszer hátránya a vizsgálat magasabb költsége, mely
elsősorban a nanospray forrásban alkalmazott egyszer használatos kapillárisok magasabb
költségéből adódik. A szűrhető betegségek számában azonban a bemutatott nS-HR-MS
módszer, a benne rejlő lehetőségeket kiaknázva kiemelkedő lehet. A fals pozitív ráta már a
tradicionális szűrés során is alacsony, de még mindig szignifikánsnak tekinthető (0,65%). A
Mayo Clinic által elért alacsony fals pozitív ráta értéke jelzi a megerősítő vizsgálatok
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szükségességét, azonban az új módszerrel feltételezhetően még ennél alacsonyabb szint is
elérhető lehet (a becsült érték: 0,05%).

Módszer
Analízis idő (perc/minta)
Analízis költsége (Ft/minta)
Szűrt betegségek száma
Fals pozitív ráta

Metabolomikai
megközelítés
(nS-HR-MS)
származékolás
nélkül
0,2
8788
70-100
0.05 %

ESI-MS/MS
szűrés

Mayo Clinic
módszer

származékolás

származékolás

2-3
2750
26
0.65 %

4-5
15576
50-70
0.09 %

8. táblázat: A különböző módszerek paramétereinek összehasonlítása.

4.2. Biotinidáz enzimaktivitás meghatározás „in-paper” enzim assay
módszerrel
4.2.1. Az enzim assay körülményeinek optimalizálása – szubsztrát koncentráció

Az új módszer fejlesztésének első lépése az enzim assay körülményeinek meghatározása
és optimalizálása volt. Először a szűrőpapír előkezeléséhez alkalmazandó szubsztrát optimális
koncentrációjának megállapítása volt a cél. Ehhez a 3.2.5. fejezetben tárgyalt módon itattuk át
a szűrőpapírt sorban 100-100 l 1, 2, 3, 4, 5 és 10 mM koncentrációjú B-PABA-t és 10 mM
DTT-t tartalmazó vizes oldattal. A DTT a szubsztrát stabilitása érdekében elengedhetetlen,
mivel megakadályozza a molekulák közötti kén-kén híd kialakulását. Az enzimreakció
végbemeneteléhez az így előkezelt szűrőkártyákra vért vételeztünk, majd meghatároztuk a
keletkezett PABA koncentrációt. A keletkezett termék mennyiségét a szubsztrát koncentráció
függvényében ábrázolva azt kaptuk, hogy 5 mM szubsztrát koncentrációig emelkedett a
termelődő PABA mennyisége, majd ezt követően elért egy telítési szakaszba, ahol további
emelkedés nem volt megfigyelhető. A kísérlet eredményeképpen a további vizsgálatokhoz
választott B-PABA koncentráció 10 mM (29. ábra).
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29. ábra: Az enzimreakcióban előállított termék mennyisége a szubsztrát koncentráció
függvényében. A képződött termék 5 mM szubsztrát koncentrációig nem lineáris
emelkedést mutat, majd telítésbe megy át.

4.2.2. Enzim assay körülményeinek optimalizálása –extrahálószer

A PABA extrahálására legalkalmasabb oldószer/oldószerelegy kiválasztásához számos
oldószer rendszert teszteltünk. A kísérletben a biológiai minták extrakciójához leggyakrabban
használt oldószereket és oldószerelegyeket próbáltuk ki. Ezek a víz, a metanol, a
metanol:víz=1:1 és az acetonitril:víz=1:1 elegyei voltak. Az oldószerek minden esetben
tartalmaztak a kvantitatív meghatározáshoz elengedhetetlen belső sztenderdet (4-nitroanilin).
A kísérletet párhuzamosan végeztük az optimális szubsztrát koncentráció meghatározásával.
Az oldószerek mindegyikével felvettünk egyrészt egy-egy kalibráló egyenest, másrészt
elvégeztük a szubsztrát koncentráció optimalizálásának 4.2.1. fejezetben leírt kísérletét. A
vizsgálat nem mutatott számottevő különbséget az oldószerek között, ezért a továbbiakban
tiszta vízzel dolgoztunk. Elvégeztük ugyanezeket a próbákat DTT hozzáadásával is. Azt
tapasztaltuk, hogy az 5 mM DTT-t tartalmazó vízzel történő extrakció során a nyert kalibráló
egyenes lineáris korrelációja jobb volt (DTT hozzáadásával R2=0,9988, DTT nélkül
R2=0,9902). A kísérlet eredményeképpen extrakciós oldószernek az 5 mM DDT-t tartalmazó
vizet választottuk a munka további részében.
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4.2.3. Az optimalizált „in-paper” assay

Az meghatározott körülmények alapján az új módszerrel az enzimaktivitás meghatározás
ténylegesen megvalósítható előkezelt szűrőkártyából, egy egyszerű extrakciós lépést követően
a keletkezett termék LC-MS detektálásával. A mintaelőkészítés során a 10 mM szubsztrát
oldattal előkezelt szűrőkártyára vételezett DBS mintából, kalibrációs pontokból, és vak
mintából 6 mm-es korongot lyukasztunk 96 lyukú, V aljú polipropilén mikroplate-be. A vak
mintákat vér nélküli, szubsztráttal előkezelt szűrőkártyák adják. Minden egyes cellához
hozzáadunk 160 l extraháló szert (150 nM 4-nitroanilin és 5 mM DTT vizes oldatát), majd a
plate-et centrifugáljuk (1 min, 2000 rpm) a DBS megfelelő átitatásának elérése érdekében.
Ezután a plate-et lefedjük szilikon platefedővel és az enzimreakcióban keletkezett termék
kinyerése céljából szobahőmérsékleten 30 percig rázatjuk 450-600 rpm sebességgel. A 30
perc elteltével a plate-et ismét centrifugáljuk (2 perc, 2000 rpm), majd a felülúszóból 100-100
l-t átpipettázunk egy 0,45 m hidrofil szűrős plate-be. A zavaró mátrix komponensek
(fehérjék) irreverzibilis kicsapása céljából hozzáadunk 200-200 l 3% TCA oldatot és 5
percig rázatjuk 450 rpm sebességgel. Végül az LC-MS meghatározás előtt átszűrjük (5 min,
2000 rpm) egy tiszta 96 lyukú, V aljú polipropilén mikroplate-be.
Az enzimaktivitás mértékét a termelődött PABA koncentráció/korong értékben adjuk
meg.

4.2.4. A HPLC-MS módszer validálása

A 3.2.6. fejezetben részletesen bemutatott LC-MS módszert fejlesztettük a biotinidáz
enzim

által

felszabadított

PABA

mennyiségének

meghatározására.

A

kvantitatív

meghatározást külső sztenderd kalibrációs módszerrel végeztük. A kalibrációs pontokat
PABA-val spike-olt teljes vér szűrőpapírra történő szárításával nyertük. Ehhez 890 l vérhez
hozzáadtunk sorban 100-100 l 0, 150, 500, 1500 és 3000 M koncentrációjú PABA
törzsoldatot és 10-10 l 100 mM DTT oldatot. Az így kapott kalibrációs pontok
koncentrációja 0, 15, 50, 150, 300 M. Ebben a koncentráció tartományban a kalibrációs
függvény lineáris és lineáris korrelációs együtthatója (regressziós együttható, R2) nagyobb,
mint 0,99 (30. ábra).
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30. ábra: Kalibrációs egyenes DBS-ben.
Meghatároztuk a mennyiségi meghatározás alsó határát (LLOQ: lower limit of
quantification) és a detektálhatóság alsó határát (LOD: limit of detection) egyaránt. Előbbi azt
a legkisebb koncentrációt jelenti, ahol a mért csúcsmagasság és háttérzaj aránya 10:1
(S/N=10), utóbbinál ez az arány 1:3 (S/N=3). A PABA meghatározás esetében a megállapított
LLOQ 15 M-nak, míg az LOD 3 M-nak adódott.
Az assay reprodukálhatóságának megállapításához meghatároztuk a napon belüli, illetve
a napok közötti ismételhetőséget. A napok közötti variabilitás vizsgálata során egyazon
mintából egy napon belül 5 párhuzamos mintaelőkészítésben a képződött PABA mennyiségét
meghatározva számoltuk a relatív standard deviációt (RSD), azaz a precizitást. A napok
közötti variabilitás esetében szintén egyazon mintából végeztük a meghatározást 5 egymást
követő napon, majd számoltuk az eredmények közötti szórást. A meghatározáshoz mindkét
esetben egy egészséges, egy parciális és egy totális enzimdefektusos egyén mintáját
használtuk fel és minden esetben 3-3 párhuzamos mérést végeztünk. A totális
enzimdefektusos minta esetében a mért enzimaktivitás értékek szórása 5%-on belül maradt
mindkét vizsgálat esetében. A parciális biotinidáz hiányban szenvedő beteg mintájában a
napon beüli variabilitás szintén 5%-on belül volt, a napok közötti ismételhetőség esetében
pedig a számolt RSD 6,3 % volt. Az egészséges egyén mintájában a napon belüli variabilitás
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7,0 %, a napok közötti 7,5 % volt. Tehát az RSD értékek minden esetben a biológiai minták
esetén megengedett 15%-on belül maradtak.
Szintén meghatároztuk a módszer visszanyerési hatásfokát a kalibrációs sor minden
egyes koncentrációja esetében. Ehhez összevetettük a mért és valós koncentráció értékeket. A
visszanyerés minden esetben 95 % fölött volt. Az eredményeket a 9. táblázat tartalmazza.

Hozzáadott PABA
koncentráció (M/l)
0
15
50
150
300

1.mért
koncentráció
(M/l)
0.0
16.3
51.0
154.8
282.5

2.mért
koncentráció
(M/l)
0.1
15.1
51.8
159.3
307.5

3.mért
koncentráció
(M/l)
0.1
14.4
47.3
146.5
282.5

Visszanyerés
átlag %
n.a.
101.5
100.0
102.3
96.9

9. táblázat: Hozzáadott PABA koncentráció visszanyerése DBS-ben.

4.2.5. Az „in-paper” módszer validálása a hagyományos módszerekkel szemben

A budapesti szűrőközpontban a biotinidáz enzimaktivitás szemi-kvantitatív kolorimetriás
meghatározása során kiszűrt pozitív esetekben jelenleg szérumból végzünk kvantitatív
megerősítő vizsgálatot LC-MS alapú, klasszikus enzim assay módszerrel. Ezért az új módszer
validálásához a kapott eredményeinket elsődlegesen a szérumból mért aktivitás értékekkel
vetettük össze.
A validálást 46 beteg és 45 egészséges egyén szérum és DBS mintájának analizálásával
végeztük el. Az összehasonlítás kivitelezhetőségéhez első lépésben szükséges volt az átlag
enzimaktivitás értékek meghatározására szérumból és DBS-ből egyaránt, hogy a beteg minták
eredményeit ezen normál átlag értékek százalékában tudjuk megadni, ezáltal összevethetővé
váljanak a két módszerrel kapott értékek.
Az átlag normál enzimaktivitás meghatározáshoz szérumban és DBS-ben 45 egészséges
önkéntes mintáját analizáltuk. Szérumban a mért értékek 86,5 és 205 mol/100 l szérum/h
között voltak, az átlag enzimaktivitás pedig 138,5 mol/100 l szérum/h. DBS mintákban a
mért enzimaktivitás értékek 43,4 és 196,4 mol/korong között mozogtak, az átlag pedig 102,3
mol/korong volt. A módszerek összevetéséhez felhasznált 46 mintából 13 minta egészséges,
de alacsonyabb enzimaktivitás értékekkel (30-50%) rendelkező egyéntől, 25 parciális (1030%) és 8 totális (<10%) biotinidáz defektusos betegtől származott. Ezen egyéneknek a
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szérum és a DBS mintájában egyaránt meghatároztuk az enzimaktivitás értékeket a
termelődött PABA koncentrációban és a normál átlaghoz viszonyított %-ban kifejezve
egyaránt (10. táblázat). Az enzimaktivitás értékeket minden egyes esetben 3 párhozamos
mérésből számítottuk.
Minta típusa

Minták
száma

Átlag
enzimaktivitás
DBS-ben (M
PABA
/korong)

%

Tartomány
(M PABA
/korong )

%

Tartomány
(M PABA
/100 l
szérum/h)

3,3 – 10,0
24,7 – 29,9
32,4 – 58,1

Átlag
enzimaktivitás
szérumban
M
PABA/100 l
szérum/h)
7,2
27,2
56,0

Totális BD
Részleges BD
Egészséges
alanyok
alacsonyabb
enzimaktivitás
értékkel
Normál
kontroll

8
25
13

6,2
26,5
45,4

6
22
41

5
19
40

5,1 – 10,0
16,2 – 36,5
43,1 – 70,1

45

102,3

100

43,4-196,4

138,5

100

86,5-205,0

10. táblázat: Biotinidáz enzim aktivitás értékek kontroll mintákban, illetve biotinidáz
defektusos betegek esetében.
A kapott eredményeket korrelációs analízisnek vetettük alá. Ehhez meghatároztuk a két
módszerrel kapott eredmények viszonyát mutató Pearson-féle korrelációs együtthatót. Az
együttható a szérumban és DBS-ben mért enzimaktivitások esetében 0,93 volt (31. ábra).
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31. ábra: A szérumban és előkezelt DBS mintákban mért enzimaktivitások közötti
korreláció. A eredmények viszonyát leíró Pearson-féle korrelációs együttható: r=0,93.
A 46 betegtől származó szérum és DBS minta enzimaktivitás értékekeit oszlopdiagramon
is ábrázoltuk. Itt is megfigyelhető, hogy az eredmények jól korrelálnak egymással. A totális
BD-ban szenvedő páciensek mindegyikénél a mért enzimaktivitás 10% alatt volt (minta 1-8),
parciális defektusos egyéneknél ez 10 és 30% közé esett (minta 9-32), míg az egészséges, de
csökkent enzimaktivitással rendelkező csoport eredményei 30% fölött voltak (minta 33-46)
mindkét módszerrel meghatározva (32. ábra).
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32. ábra: A szérumból hagyományos enzim assay módszerrel meghatározott és az inpaper technikával mért eredmények a 46 beteg esetében.
A diagnosztikai alkalmazhatóság megállapítása érdekében összevetettük az új módszerrel
nyert eredményeket a szűrésben alkalmazott kolorimetriás meghatározás értékeivel egyaránt.
Az összehasonlíthatóság érdekében az eredményeket itt is a normál átlag értékek
százalékában fejeztük ki és doboz ábrán jelenítettük meg az eredményeket. Az mért értékek
eloszlásán kívül megfigyelhető az egészséges csoport egyértelmű szeparációja a
betegcsoportoktól, illetve a betegek között is jól elkülönül a súlyosabb és enyhébb biotinidáz
defektusos csoport egymástól az „in-paper” assay technikával is (33. ábra).
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33. ábra: a) Biotinidáz enzimaktivitás értékek kolorimetriával és b) „in-paper”
módszerrel meghatározva. A doboz diagramok 58 egészséges, 25 parciális BD és 8 totális
BD minta analízisével készültek.
Az új módszerrel mért eredmények jól korrelálnak mind a szűrésben kolorimetriás
módszerrel DBS-ből meghatározott, mind a megerősítő vizsgálatok során LC-MS módszerrel
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szérumból mért enzimaktivitás értékekkel. A technika tehát alkalmas a biotinidáz defektus
szelektív és szenzitív meghatározására.

4.2.6. Stabilitásvizsgálat

Miután az új módszer alkalmasnak bizonyult a biotinidáz enzim csökkent vagy hiányzó
működésének kimutatására, az assay rendszer stabilitását is vizsgáltuk. A biotinidáz enzim
aktivitása szérumban és DBS-ben -20°C-on tárolva minimum két hónapig, míg -80°C-on
tárolva

legalább

5

hónapon

keresztül

stabil

[50].

Ugyanakkor

4°C-on

vagy

szobahőmérsékleten tárolva az enzim már rövid idő alatt jelentősen degradálódik [50-52]. Az
újszülöttkori szűrésben alkalmazott DBS minták esetében általánosan igaz, hogy a szállítás és
tárolás általában 4-25°C között valósul meg, a meghatározásra pedig átlagosan a mintavételt
követő 5-7. napon kerül sor. Ez idő alatt a biotinidáz enzim aktivitása ugyan csökkenhet, de a
meghatározás a legtöbb esetben így is kellően pontos ahhoz, hogy egy esetleges
enzimdefektus kiszűrésre kerüljön. Mindazonáltal a biotinidáz hiány szűrésének fals pozitív
rátája 0,09%, ami évi 50-100 esetet jelent. Bár ez az érték nem haladja meg az egyéb, a
szűrésben szereplő metabolikus zavarok fals pozitív esetszámát, de az érintett családok
szempontjából ez egy egyébként elkerülhető stresszt okoz [153, 161].
Az új módszer stabilitásának tanulmányozása során egyrészt meghatároztuk a szubsztrát
stabilitását az előkezelt kártyán. Az elemzéshez az előkezelt szűrőkártyákat eltérő
hőmérsékleten tároltuk (-20, 4 és 25°C) 3, 5, 7, 10 és 18 napig, majd ezt követően történt a
vérvétel. Az időintervallumot azért így választottuk meg, mert Magyarországon átlagosan a
mintavételt követő 7-18. napon történik az analízis, mely a kórházi rutinból, postai kézbesítési
időből és hétköznapi munkarendből adódik. Továbbá vizsgáltuk az előkezelt kártyára
vételezett szárított vérből mért PABA stabilitását azonos hőmérsékleteken, azonos
időintervallumban. A DBS stabilitás vizsgálata esetében a PABA mennyiségét meghatároztuk
a mintavételt követő 30. és 120. napon is, -20°C-on tárolva a mintákat.
A stabilitás vizsgálatok mindegyikében extrakciót követően határoztuk meg a PABA
mennyiséget három párhuzamos mérésben. A mért enzimaktivitás értékek relatív standard
devianciája a teljes időtartamot figyelembe véve szobahőmérsékleten 7,8 %, 4°C-on 5,8%,
míg -20°C-on 7,5 % volt; tehát minden egyes esetben jóval a megengedett 15%-on belül
maradt. Az eredmények alapján elmondható, hogy a PABA DBS-ben -20, 4 és 25°C-on
tárolva minimum 18 napig stabil (34. ábra). Az eredményekből szintén következtethetünk a
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szubsztrát stabilitására is a vizsgált körülmények között. A hosszú távú stabilitás vizsgálat (30
és 120 nap) során szintén nem tapasztaltunk koncentráció csökkenést, a mért értékek szórása
ebben az esetben is 10%-on belül (8,9 %) maradt.
A stabilitási vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy az azonnali enzimreakciónak
köszönhetően a módszer nem igényel különleges tárolási, vagy szállítási körülményeket, mely
egy megbízható, robosztus technikát eredményez.
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34. ábra: Az előkezelt DBS minták stabilitása különböző körülmények között vizsgálva.
A minta tárolási körülményei nem befolyásolták a mért enzimaktivitást.

4.2.7. Az előkezelt szűrőkártya újszülöttkori szűrésbe történő integrálhatóságának
vizsgálata

A

tandem

tömegspektrometriát

is

alkalmazó

újszülöttkori

szűrésbe

történő

bevezethetőség szempontjából elengedhetetlen volt megvizsgálni az előkezelt DBS mintában
jelenlévő PABA esetleges befolyását az aminosav és acilkarnitin szintekre nézve. Ehhez
meghatároztuk 20 db parciális biotinidáz defektusos beteg előkezelt DBS és hagyományos
DBS mintájában az aminosav (6 db) és acilkarnitin (17 db) szinteket. A mintaelőkészítés
mindkét mintatípus esetében azonosan zajlott, és megegyezett a 3.1.3. fejezetben ismertetett
módszerrel.
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A 11. táblázat azonos betegtől, egy időben vételezett előkezelt DBS, illetve az
újszülöttkori szűrésben is alkalmazott DBS mintákban meghatározott metabolit szinteket
tartalmazza. A mért értékek 15%-os hibahatáron belül mozogtak és egyetlen esetben sem
okoztak fals eredményt. Az eredmények alapján arra következtethetünk, hogy a szűrőpapírnak
a biotinidáz enzimaktivitás meghatározáshoz szükséges szubsztráttal való előkezelése nem
okoz számottevő eltérést az MS/MS alapú aminosav és acilkarnitin profil meghatározásban,
ezért az újszülöttkori szűrésbe történő bevezetése elvileg lehetséges.

Határérték

Metabolit

előkezelt DBS
c (mol/l)

DBS
c (mol/l)

RSD (%)

57,24
74
6,33
0,55
0,319
0,424
0,651
0,453
0,106
0,047
0,092
6,73
0,308
0,877
0,165
0,83
0,062
0,072
0,296
80,46
313
40,348
217,98

arginin
citrullin
C0
C10
C10:1
C12
C14
C14:1
C16OH
C18OH
C18:1OH
C3
C3DC
C4
C5DC
C5OH
C5:1
C6DC
C8
fenil-alanin
leucin
metionin
tirozin

18,19
31,45
19,77
0,16
0,10
0,09
0,08
0,11
0,02
0,00
0,02
0,88
0,09
0,16
0,08
0,12
0,03
0,02
0,11
43,07
101,56
11,59
42,60

16,89
28,03
19,73
0,14
0,09
0,09
0,09
0,14
0,02
0,00
0,02
0,73
0,08
0,15
0,06
0,12
0,03
0,02
0,12
37,25
83,24
10,32
38,07

5,24
8,15
0,12
9,38
3,98
2,29
9,35
12,39
14,01
4,76
14,81
13,35
7,81
4,98
14,79
3,63
12,52
8,15
6,45
10,26
14,02
8,21
7,95

11. táblázat: Aminosav és acilkarnitin koncentrációk egy parciális biotinidáz defektusos
beteg előkezelt és hagyományos DBS mintájában.
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5. Következtetések
A doktori munka során célunk volt olyan új, korszerű tömegspektrometriás módszerek
kidolgozása, melyek segítséget nyújthatnak a veleszületett anyagcsere betegségek szűrésében
és diagnosztikájában.
A kutatómunka során sikerült kidolgozni egy olyan nanospray ionizációt alkalmazó
nagyfelbontású tömegspektrometriás módszert, mely a hagyományos ESI-MS/MS módszer
ígéretes alternatívája lehet a veleszületett metabolikus betegségek populáció szintű
újszülöttkori szűrésében. A módszerben alkalmazott chip bázisú nanospray rendszer számos
előnnyel rendelkezik a tradicionális ESI mintabevitellel szemben, melyek közül az egyik
legfontosabb a keresztszennyezés kiküszöbölése, mellyel egyrészt csökkenthető a fals
eredmények száma, másrészt lerövidíthető az analízis idő. A hagyományos szűrőmódszerrel
szemben az itt bemutatott technika az aminosavak és acilkarnitinek detektálása mellett
lehetővé teszi további, a betegségek szempontjából specifikus metabolitok szemi-kvantitatív
meghatározását egyaránt. A módszer rutin alkalmazása várhatóan csökkenteni tudná a
második minta kérésének, illetve a különböző megerősítő vizsgálatokra kért minták számát
egyaránt. Így egyrészt tehermentesíthető a laboratórium, másrészt az érintett családokat érő
felesleges stressz is elkerülhetővé válik. A próbavizsgálatban analizált minták limitált száma
ugyan nem reprezentálja megfelelően az egészséges csoportok közötti statisztikai eltérést,
vagy a vizsgált betegségek előfordulásának gyakoriságát, de az elvégzett vizsgálatok adatai
alapján egyértelműen elkülöníthetővé válik az egészséges csoport az abnormálistól.
A doktori munka során egy olyan módszert is sikerült kifejleszteni, melyben a biotinidáz
enzim aktivitásának meghatározása egy teljesen új analitikai megközelítéssel végezhető el. Az
új módszerben a vérvétel egy szubsztráttal előkezelt szűrőkártyán történik, így az
enzimreakció pillanatszerűen megy végbe. Az enzimreakcióban keletkezett termék HPLC-MS
alapú meghatározásával kapott enzimaktivitás értékek jól korrelálnak az újszülöttkori
szűrésben alkalmazott kolorimetriás módszerrel, illetve a HPLC-MS alapú szérum enzim
assay módszerrel mért értékekkel egyaránt. A dolgozatban bemutatott módszer gyorsabb és
robosztusabb a hagyományos meghatározásoknál, mely az enzimreakció pillanatszerű
lejátszódásából fakad. Az enzimreakcióban keletkező termék ugyanis hosszú távon is
stabilnak bizonyult DBS-ben, szemben az enzimmel, mely szállítás és tárolás közben már
akár néhány nap alatt degradálódhat. A tömegspektrometriás detektálásnak köszönhetően a
módszer szelektivitása és szenzitivitása jelentősen megnő a szűrésben jelenleg alkalmazott
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kolorimetriás módszerrel szemben. A fejlesztett módszer tehát összességében alacsonyabb
fals pozitív és negatív rátát eredményez. A mintaelőkészítés – a szűrőkártya szubsztráttal
történő előkezelésének szükségessége ellenére is – sokkal gyorsabb és könnyebben
kivitelezhető, hiszen egy egyszerű extrakciós lépésből áll, ahol nincs szükség komplikált és
hosszadalmas enzim assay kondíciók megteremtésére. A szűrőkártyában az enzimreakció
következtében jelenlévő termék nem befolyásolja az újszülöttkori szűrésben meghatározásra
kerülő aminosav és acilkarnitin koncentrációkat, ezért a szűrésbe történő bevezethetősége
elvileg lehetséges. A fejlesztett módszerben további lehetőségek is rejlenek, hiszen számos
betegség diagnosztikájában szerepet játszik a betegségben érintett enzim aktivitásának
meghatározása, melyre a módszer várhatóan egyszerűen alkalmazható lenne.
A

kutatómunka

során

fejlesztett

módszerek

nagyobb,

statisztikailag

relevánsabb

mintaszámmal történő vizsgálatával akár a populáció szintű szűrésbe is beillesztetőek.
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8. Összefoglalás
A doktori munkám során olyan új, korszerű tömegspektrometriás módszerek fejlesztése
volt a célunk, melyek alkalmazása kiküszöbölhetővé teszi a veleszületett anyagcserebetegségek szűrésében és diagnosztikájában jelenleg használt technikák legtöbb hátrányát.
Az értekezés első felében bemutatásra kerül egy olyan új, nagyfelbontású
tömegspektrometriás módszer, mely potenciálisan bevezethető a

populáció szintű

újszülöttkori szűrésbe is. A dolgozatban prezentált megközelítés a tradicionális elektrospray
tandem tömegspektrometriát alkalmazó módszer kiterjesztése, továbbfejlesztése. Az új
módszerben a nanospray ionizációs nagyfelbontású tömegspektrometria alkalmazásával
lehetőség nyílik a szárított vércsepp mintában több száz egyedi metabolit szelektív
detektálására. Ezek között vannak acilkarnitinek, aminosavak, szerves savak, zsírsavak,
szénhidrátok, epesavak és komplex lipidek. A módszerben az analízishez a szárított vércsepp
mintát extrakciója stabil izotóp jelzett belső sztenderdeket tartalmazó metanolos oldattal
történik, majd az ionizáció automata chip alapú nanospray technikával valósul meg. A
tömegpektrometriás detektálás Fourier-transzformációs Orbitrap analizátorral történt pozitív
és negatív ionmódban. A metabolitok mennyiségi meghatározását sztenderd izotóphígításos
módszerrel végeztük. Hasonlóan a tradicionális tandem tömegspektrometriás módszerhez, a
veleszületett anyagcsere-betegségekben szenvedő újszülöttek kiszűrése az új módszerrel
szintén határértékek alapján történik. A kiegészítő, másodlagos biomarkerek detektálása révén
a fejlesztett módszerrel azonban a szelektivitás és szenzitivitás jelentősen növelhető.
Az értekezés második felében egy úgynevezett „in-paper” enzim assay módszert
ismertetek, mely során a biotinidáz enzim által katalizált reakció a mintavételt követően, in
situ valósul meg. A biotinidáz enzimaktivitás meghatározása szerepel az újszülöttkori
szűrésben szinte a világon mindenhol. Pozitív eredmény esetén minden esetben megerősítő
vizsgálatot szükséges végezni. A kutatómunka során egy olyan új analitikai megközelítést
fejlesztettünk az enzim aktivitásának meghatározására, melyben a mintavétel a szubsztráttal
előzetesen átitatott szűrőpapíron történik. Az assay mix analizálása egy egyszerű extrakciós
lépést követően LC-MS technikával valósul meg. A különböző technikákkal mért aktivitás
értékeket összehasonlítva kimutattuk, hogy az eredmények jól korrelálnak egymással. A
hagyományos kolorimetriát alkalmazó módszerrel szemben egy egyszerű, robosztus
enzimaktivitás meghatározás áll rendelkezésre, mely egyben diagnosztikus értékű is.
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9. Abstract
My PhD work was focused on the development of novel, mass spectrometry-based
methods. These techniques are capable of the elimination of main disadvantages of the
currently used methods in the screening and diagnostic of inborn errors of metabolism.
First, a novel, single stage high resolution mass spectrometry-based method is presented
for the population level screening of inborn errors of metabolism. The proposed approach
extends traditional electrospray tandem mass spectrometry screening by introducing
nanospray ionization and high resolution mass spectrometry. This allows the selective
detection of more than 400 individual metabolic constituents of blood, including
acylcarnitines, amino acids, organic acids, fatty acids, carbohydrates, bile acids, and complex
lipids. Dried blood spots were extracted using a methanolic solution of isotope labeled
internal standards, and filtered extracts were electrosprayed using a fully automated chipbased nanospray ion source in both positive and negative ion mode. Ions were analyzed using
an Orbitrap Fourier transformation mass spectrometer at nominal mass resolution of 100 000.
Individual metabolic constituents were quantified using standard isotope dilution methods.
Concentration threshold (cutoff) level-based analysis allows the identification of newborns
with metabolic diseases, similarly to the traditional electrospray tandem mass spectrometry
(ESI-MS/MS) method. However, the detection of additional known biomarkers (e.g., organic
acids) results in an improved sensitivity and selectivity.
In the second part, an „in-paper” enzyme assay is presented, where the biotinidase
enzyme catalysed enzymatic reaction occurs in the filter paper immediately after sampling.
Biotinidase activity assay is included in most newborn screening protocols and the positive
results are confirmed by quantitative enzyme activity measurements. In our study we describe
a new quantitative analytical method for the determination of biotinidase activity using the
blood sample deposited onto filter paper as assay medium, by pre-depositing the substrate
onto the standard sample collection paper. The analysis of assay mixture requires a simple
extraction step from dried blood spot followed by the quantification of the product by LC-MS.
Expression of enzyme activity in percentage of average activity of negative controls allows
comparison of the different techniques. The obtained results are in good agreement with
activity data determined from both dried blood spot and serum samples, giving an informative
diagnostic value. The method provides a simple and reliable enzyme assay method that
enables the rapid diagnosis of biotinidase deficiency.
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FÜGGELÉK
Alcsoportok
Karbamidciklus
zavarai

Organikus
aciduriák

A betegség neve

Az érintett enzim

Ornitintranszkarbamiláz hiány
(OTC)
Karbamilfoszfátszintetázhiány

Ornitintranszkarbamiláz

Citrullinémia (ASS)

Argininoszukcinátszintetáz
Argininoszukcináz-liáz

Argininoszukcinátaciduria (ASL)
Argininémia
Propionsav-aciduria
(PA)

Karbamilfoszfátszintetáz

Argináz
Propionil-CoAkarboxiláz

Metilmalonil-CoAmutáz

Izovaleriánsavacidémia (IVA)

Izovaleril-CoAdehidrogenáz

Glutársav-acidémia I.
(GA I)

Glutaril-CoAdehidrogenáz

3-metilkrotonilglicinuria (3-MCC)

3-metilkrotonilCoAkarboxiláz

3-hidroxi-3metilglutarilCoA-liáz-hiány
(HMG)

3-hidroxi-3metilglutarilCoA-liáz

Biotin
anyagcsere
zavarai

Holokarboxilázszintetázhiány
Biotinidáz-hiány

Holokarboxilázszintetáz
Biotinidáz

Elágazó
szénláncú
aminosav

Jávorfaszörp betegség
(MSUD)

-oxosav-dehidrogenáz
enzimkomplex

Aminosav- és fehérje anyagcsere zavarok

Metilmalonsavaciduria (MMA)

Kóros metabolit(ok),
biomarker(ek)
Orn, Arg, Cit, Gln,
Gly, Lys, Asn, orotsav,
Gln, Lys, Gly, Cit,
Arg, orotsav,
szuberinsav
,Cit, Gly, orotsav
Arg, Lys, Cit, Gly,
Gln, orotsav
Arg, orotsav
propionil karnitin (C3),
propionsav, propionilglicin, metil-citrát, 3hidroxi valeriánsav, 3hidroxi vajsav,
propionil karnitin (C3),
metil-malonil karnitin
(C4DC), metilmalonsav, propionilglicin, metil-citrát, 3hidroxi valeriánsav
izovaleril-karnitin
(C5), 3-hidroxiizovaleriánsav,
izovaleril-glicin
glutaryl-karnitin
(C5DC), glutársav, 2oxo-glutársav, 2hidroxi-glutársav
3-hidroxi-izovalerilkarnitin (C5OH), 3hidroxi-izovaleriánsav,
3-metil-krotonil-glicin
metil-glutaril-karnitin
(C6DC), 3-hidroxiglutársav, 3-hidroxiglutakonsav, 3-hidroxi3-metil-glutársav

3-hidroxi-izovalerilkarnitin (C5OH), 3hidroxiizovaleriánsav, 3metil-krotonil-glicin
Leu, Ile, Val, 2hidroxi-izovaleriánsa,
2-oxo-izovaleriánsav

anyagcsere
zavarai
Fenilalaninés
tirozinanyagcsere
zavarai

Hisztidin
metabolizmu
s
zavarai
Kén tartalmú
aminosavanyagcsere
zavarai

Az energiaháztartás zavarai

Szerin, glicin
és glicerát
metabolizmu
s zavarai
Zsírsav
oxidáció és
a ketogenezis
-zavarai

Fenilketonuria
(PKU)
Tirozinémia I. (Tyr I)

Fenilalanin-hidroxiláz

Tirozinémia II. (Tyr
II)

Tirozinaminotranszferáz

Alkaptonuria (AKU)
Hisztidinémia

Homogentizinsavdioxigenáz
Hisztidin-ammónia-liáz

Metilén-tetrahidrofolát
reduktáz-hiány

Metioninadenosiltranszferáz

Met

Metionin-szintázhiány
Homocisztinuria
Nonketotikus
hiperglicinémia

Metionin-szintáz

Hcy, metil-malonsav

Cisztationin--szintáz
Glicin hasítási rendszer

Met, Hcy
Gly arány
(liquor/plazma)

Rövidláncú acilCoAdehidrogenáz
hiány (SCADD)
Középláncú acilCoAdehidrogenázhiány (MCADD)

Rövidláncú acil-CoAdehidrogenáz

C4 karnitin, etilmalonsav

Középláncú acil-CoAdehidrogenáz

Nagyon hosszúláncú
acilCoA-dehidrogenázhiány (VLCADD)

Nagyon hosszúláncú
acilCoA-dehidrogenáz

C6, C8, C8/C10
karnitinek, C6-C10
dikarbonsavak,
hexanoil-glicin
C14:1, C14:1/C12:1
karnitinek, C6-C14
dikarbonsavak

Multiplex acilCoAdehidrogenáz
-hiány (GA II)

Multiplex acil-CoAdehidrogenáz

Hosszúláncú
hidroxiacilCoA-dehidrogenázhiány (LCHADD)
Karnitinpalmitoiltranszferázhiány I., II.
Primer karnitin-hiány

Hosszúláncú
hidroxiacilCoA-dehidrogenáz

Fumaril-acetoacetáthidroláz

Karnitinpalmitoiltranszferáz
I., II.
Karnitin transzporter

Phe, Phe/Tyr, 4hidroxi-fenil-laktát
Tyr, szukcinil-aceton
(SuAc), 4-hidroxifenil-laktát, 4-hidroxifenil-piruvát
Tyr, 4-hidroxi-fenillaktát, 4-hidroxi-fenilpiruvát
homogentizinsav
His

C4, C6, C8 karnitinek,
glutársav,
etilmalonsav,
dikarbonsavak
C14OH, C16OH,
C18OH, C18:1-OH
karnitinek, C6-C14
dikarbonsavak
CO/(C16+C18),
C18:1/C2 karnitinek
CO↓

Leigh szindróma

Mitokondriális DNS
betegsége

Klasszikus
galaktozémia

Galaktóz-1-foszfáturidiltranszferáz

Galaktokináz-hiány
UDP-galaktóz-4epimeráz-hiány
Fruktóz intolerancia

Glükoneogen
ezis
zavarai

Piruvát-karboxilázhiány

Galaktokináz
UDP-galaktóz-4epimeráz
Fruktóz-1-foszfátaldoláz
Piruvát-karboxiláz

Glikogén
tárolási
betegségek

I. típus, Gierke-kór
II. típus, Pompebetegség
III. típus, Forbesbetegség
IV. típus,
Andersenbetegség
V. típus, McArdlebetegég
VI. típus, Hersbetegség
VII. típus, Taruibetegség
VIII. típus
XI. típus, FanconiBickel
Mukopoli
I. típus, Hurlerszaccharidózi szindróma
sok
II. típus, Hunterszindróma
III. típus,
Sanfilipposzindróma

Lizoszómális betegségek

Szénhidrátanyagcsere zavarai

Mitokondriál
is
betegségek
Galaktóz- és
fruktózanyagcsere
zavarai

IV. típus,
Morquioszindróma

Szfingolipid
tárolási
betegségek

VI.típus MaroteauxLamyszindróma
VII. típus, Slyszindróma
IX. típus,
Natowichszindróma
Fabry-betegség
Gaucher-betegség
Krabbe-betegség
Niemann-Pickbetegség
GM1 gangliozidózis

Glükóz-6-foszfatáz
Lizoszómális glükozidáz
Amilo-1,6-glükozidáz

totál galaktóz

Cit, Ala, Lys, Pro,
laktát, piruvát,
ketontestek, 2-oxoglutársav
biotinidáz
enzimaktivitás

Amilo-transzglükoziláz
Izom foszforiláz
Máj foszforiláz
Izom foszfofruktokináz
Foszforiláz-kináz
Glükóz transzporter 2
-L-iduronidáz
Iduronát-2-szulfatáz
Heparánszulfátanyagcsere
enzimei
Keratánszulfátanyagcsere
enzimei
N-acetilgalaktózamin-4szulfatáz
-glukuronidáz
Hialuronidáz
-galaktozidáz A
Glükocerebrozidáz
-galaktocerebrozidáz
Szfingomielináz
-galaktozidáz

oxiszterolok

Peroxiszómális
betegségek
Szterol-anyagcsere
betegségei

Metakromáziás
leukodisztrófia
Tay-Sachs-,
Sandhoffbetegség
OligoFukozidózis
szaccharidózi -mannozidózis
sok
Szialidózis

Arilszulfatáz A

Peroxiszómál
is
betegségek

C26:0

Refsum-betegség

Peroxiszóma biogenezis
zavara
Fitanoil-CoA-hidroxiláz

X-hez kötött
adrenoleukodisztrófia
(X-ALD)
Mevalonsav aciduria

Mevalonát-kináz

mevalonsav,
mevalonsav lakton
forma
7-dehidrokoleszterol↑,
koleszterol ↓
koleszterol ↓, epesavak
↑

Szterol
bioszintézis
zavarai

Epesav
szintézis
zavarok

Zellweger-szindróma

Smith-Lemli-Optiz
szindróma
Epesav szintézis
defektus

-hexózaminidáz A, B
-fukozidáz
- mannozidáz
Szialidáz

3-hidroxiszterolreduktáz
oxysterol-7-hidroxiláz

sziálsav

fitánsav ↑, prisztánsav
↓
C26:0

1. táblázat: A főbb metabolikus útvonalak és zavaraik.
A karnitinészterek jelölése: A „C”, és egy szám jelenti a karnitin molekulához kapcsolódó
oldallánc szénatomszámát, a kettőspont és szám a telítetlen kötések mennyiségét pozíciótól
függetlenül, a „DC” a kettős karbonsavakat (például glutársav), az „OH” pedig a
hidroxilációt. Például a C18:2-OH egy 18 szénatomos, két kettős kötést tartalmazó és
hidroxilált zsírsav oldalláncot jelent. A szabad karnitint C0 jelöli.

pontos tömeg [M-H]-

Metabolit neve

73,02896
74,02420
75,00822
85,02896
87,00822
88,03985
88,98749
89,02387
91,03952
93,03404
95,00122
96,96907
101,02387
101,06026
102,05550
103,00314
103,01437
103,03952
104,03477
105,01879
105,03002
108,04494
110,00088
111,00822
111,01945
114,05550
115,00314
115,03952
115,07591
116,03477
116,07115
117,01879
117,05517
118,05042
119,03444
120,01193
121,02896
124,00684
124,99086
125,00055
127,01620
128,03477
129,01879

Propionsav
Glicin
Glikolsav
2-Deoxi-tetronsav
Piruvát (piroszőlősav)
Alanin
Oxálsav
Laktát (tejsav); 3-hidroxi-propionsav
Glicerol
Fenol
Karbamid [M+Cl]Foszforsav
Acetoacetát; Keto-vajsav
Valeriánsav, Izovaleriánsav, Pivalinsav
Amino-vajsav, dimetil-glicin
Malonsav
Karbamid-1-karboxilát
Hidroxi-vajsav; hidroxi-izovajsav
Szerin
Glicerinsav
Karbamid [M+ FA-H]Amino-fenol
Glicin [M+ Cl]Furán-3-karbonsav
Uracil
Prolin
Maleinsav, Fumársav
2-keto-izovaleriánsav
Hexánsav
Acetil-glicin
Valin
Metilmalonsav, Borostyánkősav
Hidroxi-izovaleriánsav
Treonin
Dihidroxi-vajsav
Cisztein
Benzoesav
Taurin
Hidroxi-etánszulfonsav
Tejsav [M+Cl]Glicerol [M+Cl]Piroglutaminsav
Glutakonsav

129,05517
130,05042
130,08680
131,03444
131,04567
131,07082
131,08205
132,02968
133,01370
134,02758
135,02935
135,04461
137,02387
137,03510
141,01879
143,03444
143,10721
144,06607
145,01370
145,05009
145,06132
145,09770
146,04533
147,02935
147,06574
148,04323
148,99086
149,00862
149,04500
151,02560
151,03952
152,07115
153,01879
154,06165
155,00928
156,06607
157,03617
157,05009
157,08647
158,08172
159,02935
159,06574
159,10212
161,04500
163,03952
164,07115

2-metil-2-oxovaleriánsav, ketoleucin
Propionil-glicin, Hidroxiprolin
Leucin, Izoleucin
Etilmalonsav; Metil-szukcinát; Glutársav
Aszparagin
5-hidroxi-hexánsav
Ornitin
Aszparaginsav
Almasav
Homocisztein
Eritronsav; Treonsav
Fenil-ecetsav
4-hidroxi-benzoesav
Urocanic acid
5-hidroximetil-2-furán-2-karbonsav
Metil-glutakonsav; 2-Hexenedioic sav
Valproinsav, kaprilsav
Izobutiril-glicin; Butiril-glicin
2-Ketoglutársav
3-Metil-glutársav; Adipinsav
Glutamin
Lizin
Glutaminsav
Hidroxi-glutársav
Mevalonsav
Metionin
Tio-diglikolsav
Borkősav
Arabinóz
Xantin
4-hidroxi-fenilecetsav
Dopamin
Gentizinsav
Hisztidin
Orotsav
Tiglilglicin; 3-metil-krotonil-glicin
Allantoin
Szukcinil-aceton
-keto-oktánsav
Izovaleril-glicin, 2-metil-butiril-glicin
Oxo-adipinsav
3-metil-adipinsav; pimelinsav
7-hidroxi-oktánsav
2-hidroxi-adipinsav
Fenil-piruvát
Fenilalanin

165,05517
167,02052
167,03444
168,06607
171,06574
172,09737
173,00862
173,08139
173,10385
174,04025
174,05550
174,08787
175,02427
178,05042
179,03444
179,05557
180,06607
181,05009
181,07122
182,08172
185,11777
187,09704
188,00176
189,07630
191,01918
194,04533
195,05048
196,06098
197,04500
199,09704
201,11269
203,08205
204,06607
205,03483
206,08172
215,03224

Fenil-laktát
Húgysav
Vanilinsav
Norepinefrin
1-hexán-1,6-dikarbonsav
Hexanoil-glicin
Akonitsav
Szuberinsav
Arginin
N-acetil-aszparaginsav
Indol-3-ecetsav
Citrullin
Aszkorbinsav
Hippursav
4-hidroxi-fenilpiruvát
Galaktóz
Tirozin
Homovanilinsav; 4-hidroxi-fenillaktát
Galaktitol
Epinefrin
Hidroxi-dekánsav
Azelainsav
Amino-fenol-szulfát
Hidroxi-szuberinsav
Izocitromsav, citromsav
Hidroxi-hippursav
Glükonsav, galaktonsav
L-3,4-dihidroxi-fenilalanin (L-DOPA)
Vanilin-mandulasav
C10:1-dikarbonsav
Szebacinsav
Triptofán
Indol-laktát
Metil-citromsav
Fenil-propionil-glicin
Galaktóz [M+Cl]-

215,10318
215,16472
217,04789
217,10760
218,10285
220,08211
227,20110
230,10285
239,01603
243,06171

Diacetil-ornitin
3-hidroxi-dodekánsav
Galaktitol [M+Cl]Hidroxi-szebacinsav
Pantoténsav
N-acetil-hexózamin
Mirisztinsav
Szuberil-glicin
Cisztin
Uridin

245,13890
255,23241
259,02190
269,24806
275,20111
277,21676
279,23241
281,24806
283,26371
301,21676
303,23241
305,24806
307,26371
309,27936
311,29501
327,23241
329,24806
333,27936
335,29501
337,31066
339,32631
355,26371
355,32122
357,27936
367,35761
373,27427
389,26919
391,28484
395,38891
415,32122
417,33687
423,25117
431,31614
433,33178
445,29540
447,31105
448,30630
449,32670
461,29032
463,30597
464,30121
465,30390
478,29340
481,29880
498,28894
500,27770

3-hidroxi-dodekán-disav
Palmitinsav
Galaktóz-1-foszfát
Heptadekánsav
Stearidonic sav
-linolénsav
Linolsav
Olajsav
Sztearinsav
Eikozapentaénsav
Arachidonsav
Eiokzatriénsav
Eikozadiénsav
11-eikozénsav
Arachidinsav
Dokozahexaénsav
Dokozapentaénsav
Dokozatetraénsav
Dokozadiénsav
Erukasav
Dokozánsav
Tertakozahexánsav
Hidroxi-dokozánsav
Tetrakozapentaénsav
Tertakozánsav
Hidroxi-kolénsav
Dihidroxi-kolénsav
Deoxi-kólsav
Tetrakozánsav
Hidroxi-koleszténsav
Hidroxi-kolesztánsav
PA (17:0)
Dihidroxi-koleszténsav
Dihidroxi-kolesztánsav
Dihidroxi-oxo-koleszténsav
Trihidroxi-koleszténsav
Glikokeno-deoxi-kólsav
Trihidroxi-kolesztánsav
Trihidroxi-oxo-koleszténsav
Tetrahidroxi-koleszténsav
Glikokólsav
Koleszterol-szulfát
Lizo-PE (18:1), lizo-PC (15:1)
26,hidroxikoleszterol-3-szulfát
Taurokeno-deoxi-kólsav
Lizo-PE (20:4)

514,28385
549,35563
603,40258
885,54931

Taurokólsav
PA (13:0/12:0)
PA (29:1)
PI (38:4)

Pontos tömeg [M+H]+

Metabolit neve

76,03985
83,02213
90,05550
98,02180
106,05042
111,05343
112,03745
114,06674
116,07115
118,08680
120,06607
122,02758
128,03236
132,06607
132,07730
132,10245
133,06132
133,09770
134,04533
136,04323
138,05310
140,06875
142,04801
147,07697
147,11335
148,06098
150,05888
154,04801
154,08440
155,04326
156,07730
162,11302
166,08680
169,05891
172,04082
175,11950
176,10352
178,05925
182,08172

Glicin
Karbamid [M+Na]+
Alanin
Glicin [M+Na]+
Szerin
’
N,N -dimetil-karbamid [M+Na]+
Alanin [M+Na]+
Kreatinin
Prolin
Valin
Treonin
Cisztein
Szerin [M+Na]+
Hidroxiprolin
Kreatin
Leucin, izoleucin
Aszparagin
Ornitin
Aszparaginsav
Homocisztein
Prolin [M+Na]+
Valin [M+Na]+
Treonin [M+Na]+
Glutamin
Lizin
Glutaminsav
Metionin
Hidroxiprolin [M+Na]+
Leucin, izoleucin [M+Na]+
Aszparagin [M+Na]+
Hisztidin
Karnitin (C0)
Fenilalanin
Glutamin [M+Na]+
Metionin [M+Na]+
Arginin
Citrullin
Hisztidin [M+Na]+
Tirozin

184,09496
188,06875
198,08546
203,05316
204,06366
204,12358
205,06881
205,09770
218,13923
226,10553
227,07965
232,15488
240,12118
241,03168
244,15488
246,17053
248,11341
254,13683
260,18618
262,12906
262,16545
268,15248
276,14471
282,16813
288,21748
291,13050
302,16036
310,19943
314,23313
316,24878
344,28008
370,29573
372,31138
394,29333
398,32703
400,34268
413,26678
416,33760
422,32463
426,35833
428,37398
439,31882
441,33447
455,31373
457,32938
469,29300

Karnitin (C0) [M+Na]+
Fenilalanin [M+Na]+
Citrullin [M+Na]+
Galaktóz [M+Na]+
Tirozin [M+Na]+
Acetil-karnitin (C2)
Galaktitol [M+Na]+
Triptofán
Propionil-karnitin (C3)
Acetil-karnitin (C3) [M+Na]+
Triptofán [M+Na]+
Butiril-karnitin (C4)
Propionil-karnitin (C3) [M+Na]+
Cisztin
C5:1-acilkarnitin
Izovaleril-karnitin (C5)
Malonil-karnitin (C3DC)
Butiril-karnitin (C4) [M+Na]+
Hexanoil-karnitin (C6)
Szukcinil-karnitin (C4DC)
3-hidroxi-izovaleril-karnitin (C5OH)
Izovaleril-karnitin (C5) [M+Na]+
Glutaril-karnitin (C5DC)
Hexanoil-karnitin (C6) [M+Na]+
Oktanoil-karnitin (C8)
Argininoszukcinát
Metil-glutaril-karnitin (C6DC)
Oktanoil-karnitin (C8) [M+Na]+
C10:1-karnitin
Dekanoil-karnitin (C10)
Lauroil-karnitin (C12)
C14:1- acilkarnitin
Mirisztoil-karnitin (C14)
Mirisztoil-karnitin (C14) [M+Na]+
Palmitoleoil-karnitin (C16:1)
Palmitoil-karnitin (C16)
Dihidroxi-kolénsav [M+Na]+
3-hidroxi-palmitoil-karnitin (C16OH)
Palmitoil-karnitin (C16) [M+Na]+
Oleil-karnitin (C18:1)
Sztearoil-karnitin (C18)
Hidroxi-koleszténsav [M+Na]+
Hidroxi-kolesztánsav [M+Na]+
Dihidroxi-koleszténsav [M+Na]+
Dihidroxi-kolesztánsav [M+Na]+
Dihidroxi-oxo-koleszténsav [M+Na]+

471,30865
473,32430
485,28791
487,30356
496,33850
518,32050
616,17730
663,47133
679,45501
782,56998
798,54136
804,55138
808,58268
812,52008
814,53573
832,58268
881,75741

Trihidroxi-koleszténsav [M+Na]+
Trihidroxi-kolesztánsav [M+Na]+
Trihidroxi-oxo-koleszténsav [M+Na]+
Tetrahidroxi.koleszténsav [M+Na]+
Lizo-PC (16:0) vagy lizo-PE (19:0)
Lizo-PC (18:3)
Hem B [M]+
PE (29:2) [M+NH4]+
PG (29:1)
PC (36:4)
PE (40:6)
PC (36:4) vagy PE (39:4) [M+Na]+
PC (36:2) vagy PE (39:2) [M+Na]+
PC (37:7) vagy PE (40:7) [M+Na]+
PC (37:6) vagy PE (40:6) [M+Na]+
PC (38:4) vagy PE (41:4) [M+Na]+
TG (52:2) [M+Na]+

2. táblázat: A DBS analízise során azonosított komponensek a) negatív és b) pozitív
ionmódban. A PKU-ra jellemző paraméterek pirossal, az MCADD-ra jellemzőek sárga
színnel vannak kiemelve. A világoskékkel kiemelt metabolitok csak meglévő betegségek
esetében detektálhatóak.
A lipidek jelölése: foszfatidil-kolin (PC), poszfatidil-etanolamin (PE), foszfatidil-inozitol
(PI) és triacil-glicerol (TG).

