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1. Bevezetés 

Köszönhetően az öregedő társadalomnak, az ipar növekvő környezetszennyezésének és a 

tartósítószerekkel, színezékekkel adalékolt, feldolgozott élelmiszereknek manapság az 

emberek egyre nagyobb száma küzd különböző komolyabb betegségekkel. A fent említettek, 

illetve a gyógyszergyárak fejlődésének hatására napjainkban a különböző vényköteles, illetve 

vény nélkül beszerezhető gyógyszerek - bár ez utóbbiak felhasználása nehezen követhető - 

fogyasztása egyre jobban elterjedt, mind Európában, mind pedig Magyarországon. 

A nem megfelelő hulladékkezelés következtében közvetlenül, illetve a szennyvíztisztító 

eljárások kis hatékonysága miatt közvetetten is, felszíni vizeinkbe kerülhetnek a megvásárolt 

gyógyszerek és azok esetlegesen aktív metabolitjai is. Bár ez a szennyezés az emberek 

szervezetére közvetlenül nem káros, viszont a vízi élővilág fejlődését és fennmaradását 

jelentősen befolyásolja. Ugyanakkor egyes gyógyszerek a halak szöveteiben feldúsulhatnak, 

amely így már az emberekre nézve is veszélyes lehet.  

Éppen ezért felszíni vizeink gyógyszer-maradvány tartalmának monitorozása egy igen 

fontos környezetvédelmi feladat, amely az utóbbi időben egyre nagyobb érdeklődésre tett 

szert. Ezen módszerek kidolgozásakor fontos szempont a különböző gyógyszerek 

felhasználásának gyakorisága, azok kiürülése az emberi szervezetből, illetve hatásuk a 

különböző vízi élőlényekre. 

Az utóbbi időben egyes gyógyszercsoportok kitüntetett figyelmet kaptak az analitikai 

kutatók körében, melyekre egyre több és egyre hatékonyabb mérési módszereket dolgoztak ki. 

Ilyenek például a hormonok, az antibiotikumok és a nem szteroid alapú gyulladáscsökkentők. 

A korábban kidolgozott módszerek nagy része gázkromatográfiás tömegspektrometriás (GC-

MS) eljárású volt, mára azonban előtérbe kerültek a folyadékkromatográfiás 

tömegspektrometriás (LC-MS) módszerek. 

Doktori munkám során a fenti környezetvédelmi mérések kiterjesztésére törekedtem. 

Ehhez egy 2006-ban kiadott gyógyszereladási statisztikát vettem alapul, amelyben a 2006-ban 

legnagyobb mennyiségben eladott első tíz készítményt soroltam fel, illetve azok hatóanyagát 

és az ún. ATC-kódjukat (ld. 1. táblázat). Ez utóbbi kód alapján könnyedén eldönthető, hogy 

mely gyógyszerek milyen betegségek kezelésére alkalmasak, illetve látható az egyazon 

betegség csoportok kezelésére vásárolt gyógyszerek gyakorisága.  
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Készítmény Hatóanyag ATC-kód Gyógyszergyártó 

Plavix klopidrogél B Sanofi-Aventis 

Coverex perindopril C Egis 

Glivec imatinib L Novartis 

Neorecormon B-epoetin B Roche 

Sortis atorvasztatin C Pfizer 

Controloc pantoprazol A Altana Pharma 

Normodipine amlodipin C Richter Gedeon 

Nexium ezomeprazol A AstraZeneca 

Tritace ramipril C Sanofi-Aventis 

Quamatel famotidin A Richter Gedeon 

 

1. táblázat – Legnagyobb forgalmú gyógyszerek Magyarországon (2006) [1] 

Megfigyelhető, hogy a tíz készítmény közül legtöbb a C jelzésű csoportba tartozik, 

amelyek a kardiovaszkuláris rendszer gyógyszerei, majd ezt követik az A csoport 

készítményei, amelyek a tápcsatorna és anyagcsere rendellenességeire valók, majd a B 

csoport, amelyek a vér és vérképzőszervek gyógyszerei és végül az L csoport egyetlen tagja a 

daganatellenes szerek és immunmodulátorok közé tartozik. 

A táblázat alapján munkám során olyan gyógyszercsoportok vizsgálata kapott szerepet, 

melyek fogyasztása hazánkban igen elterjedt, ezért jelentős terhelést jelenthetnek felszíni 

vizeink élővilágára nézve.  

 

[1] A legnagyobb forgalmú gyógyszerek Magyarországon (2006), IMS Health, Marketing Pirula, 2007, 

http://www.euuzlet.hu/tablazatok/gyogyszerek.html 
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2. Célkitűzés 

Munkám célja a hazánkban nagy mennyiségben fogyasztott, vényköteles gyógyszerek 

egyes csoportjainak felszíni vizekben található hatóanyag-maradványainak mérésére 

alkalmas, sokkomponensű LC-MS/MS módszer kidolgozása volt. A módszerrel szemben 

támasztott követelmények: viszonylag gyors minta-előkészítés, ami nem igényel 

kezelhetetlenül nagy minta-térfogatot és viszonylag gyors analitikai mérési módszer, illetve 

kellően alacsony kimutatási határok elérése.   

A módszer kidolgozását és validálását követően elsődleges célom volt annak 

alkalmazása Duna vízminták vizsgálatára. 

Következő célom egy környezetterhelés-vizsgálat elvégzése volt. Ennek során 

Budapestet a budai oldalról körülvevő két legnagyobb patak (Aranyhegyi- és Hosszúréti-

patakok) időbeli és térbeli feltérképezése volt a célom, az általam vizsgált gyógyszer 

hatóanyag-maradványok tartalmára nézve. Ezt, a két patakon összesen tizenegy - alkalmasan 

megválasztott - mintavételi ponton, a négy évszak egy-egy hónapjaiban történő 

mintavételezéssel, illetve - a torkolati minták eredményeiből és vízhozam számításokból - 

éves becsléseket elvégezve kívántam kivitelezni.  

Végül, munkám hátralévő részeként célom volt az általam vizsgált hatóanyagok 

metabolitjainak felkutatása az irodalomban, majd az ismert metabolitok kimutatása 

predikciós, illetve megerősítése további LC-MS mérések elvégzésével. 
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3. Kísérleti rész 

3.1 Vizsgált komponensek 

Munkám 26 célkomponense az alábbi csoportokba sorolható: 

 H2-receptor antagonisták (cimetidin, famotidin, nizatidin, ranitidin) 

 Protonpumpa inhibitorok (lansoprazol, omeprazol, pantoprazol) 

 Béta-blokkolók (acebutolol, atenolol, betaxolol, carvedilol, esmolol, metoprolol, oxprenolol, 

propranolol, sotalol) 

 Szelektív Ca-csatorna blokkolók (amlodipin, nifedipin, nimodipin) 

 Angiotenzin-konvertáló enzim inhibitorok (enalapril, lisinopril, ramipril) 

 HMG CoA reduktáz inhibitorok (atorvasztatin, fluvasztatin, lovasztatin, szimvasztatin) 

Vizsgálataim során négy deuterált belső standardot használtam (atenolol-d7, cimetidin-

d3, enalapril-d5, lansoprazol-d4). 

3.2 A validált SPE-LC-MS/MS módszer paraméterei 

Az 500 ml térfogatú felszíni vízminták előkészítését Waters Oasis HLB (500 mg, 12 cc) 

SPE patronnal végeztem, miután azok pH-ját 25%-os ammónia-oldat segítségével 10,0-ra 

állítottam. Az előkészítés lépései az alábbiak voltak: 

Kondicionálás 

5 ml hexán 

5 ml aceton 

10 ml metanol 

Ekvilibrálás 5 ml ioncserélt víz, pH = 10,0 

Mintafelvitel PTFE csöveken keresztül, ~3-4 ml/perc sebességgel 

Mosás 5 ml (5%metanol/2% ammónia-oldat) 

Szárítás 10 percig, vízsugár vákuum segítségével 

Elúció 2x2,5 ml metanol 

Bepárlás Szárazra, N2-áram alatt 

Visszaoldás 500 μl 10% metanol / ioncserélt vízben 

 

2. táblázat – Az SPE eljárás lépései 
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A folyadékkromatográfiás elválasztást egy Agilent 1200 LC készüléken végeztem el, 

Zorbax Eclipse Plus C18 (2,1 x 100 mm, 1,8 μm) oszlopon, 50 °C-on. Eluensként 10 mM 

ammónium-acetát, pH = 5,0 („A eluens”) és acetonitril + 0,15% ecetsav („B eluens”) 

kombinációt alkalmaztam, 0,25 ml/perces áramlási sebesség mellett. A mintákból 5 μl-t 

injektáltam. A gradiens elúció kiindulási összetétele 10% B eluens, amit 4 perc alatt 80%-ra, 

majd további 4 perc alatt 100%-ra emeltem. Ezt a végső összetételt 4 percig tartottam, majd 

azonnal visszaváltottam a kiindulási összetételre, és azzal ekvilibráltam az oszlopot 8 percen 

keresztül. 

A komponensek detektálását egy Agilent 6460 hármas kvadrupól analizátorú (QqQ) 

készüléken végeztem el, electrospray ionizáció (ESI) alkalmazása mellett. A komponenseket 

pozitív ionizációs módban mértem és minden egyes komponensre egyedileg határoztam meg 

az analizátorba való bejuttatáshoz szükséges feszültség-értéket (fragmentor feszültség), az 

azonosításhoz szükséges anyaion és annak két legintenzívebb fragmensionjának tömegét (az 

ún. MRM-átmeneteket), illetve a fragmensek keletkezéséhez szükséges ütközési energia 

értékeket is. Az elválasztást két időszegmensre osztottam, melyek közül az első szegmensben 

7 célkomponenst és 2 belső standardot követtem, a másodikban pedig 19 célkomponenst és 

szintén 2 belső standardot. 

A mennyiségi kiértékelést ún. matrix-matched kalibrációval végeztem el, 5 – 300 ng/l 

koncentráció-tartományban. 

3.3 A prediktív LC-QqQ-MS módszer paraméterei 

Az irodalom alapján feltételezett metabolitok kimutatására prediktív módszereket 

dolgoztam ki az anyavegyület fragmentációs mintázata és a biotranszformációs reakció 

alapján.  Feltételeztem, hogy a reakció során bekövetkező tömegváltozás a két legintenzívebb 

fragmens egyikén megjelenik, miközben a másik változatlan. Ezáltal metabolitonként négy 

MRM-átmenetet írtam fel. A minták vizsgálatát a 3.2 pontban részletezett módszerrel 

végeztem el a következő változtatások mellett: összesen 5 liter mintát készítettem elő, ezáltal 

tízezerszeres dúsítást értem el; a gradiens elúció során alkalmazott végső oldószer-összetételt 

4 perc helyett 7 percig tartottam.  

3.4 Az LC-TOF-MS módszer paraméterei 

A kimutatott metabolitok megerősítését pontos tömegmérés segítségével végeztem el, 

Agilent 6210 TOF készüléken. A méréseket a 3.3 pontban részletezett minta-előkészítést 

követően, a meghosszabbított gradiens elúció alkalmazásával, illetve a készülék kisebb 
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érzékenységének ellensúlyozására 10 μl-es injektálási térfogattal végeztem el. Ebben az 

esetben komponens-specifikus fragmentor feszültség értékek helyett három előre definiált 

értéken dolgoztam. 50-1650 m/z tartományban vettem fel spektrumokat, melyekből ötöt 

átlagoltam. A feltételezett metabolitok számított pontos tömegértékére kért extrahált ion 

kromatogramok segítségével azonosítottam a molekulákat. Az elfogadási kritériumok a 

következők voltak: a számított és mért pontos tömegértékek közötti eltérés < 10 ppm, illetve 

az izotóp-eloszlás  nagymértékű hasonlósága. 

3.5 A környezetterhelés-vizsgálat részletei 

A Budapestet Buda felől körülölelő két nagyobb patak (Aranyhegyi- és Hosszúréti-

patak) mintázását végeztem el összesen 11 ponton, 3 havonta, egy éven keresztül. A 

szezonális mintavételezéssel az időjárás körülményeinek hatását, a különböző pontok 

mintázásával a környező szennyvíztisztító-telepek és a mellékvízfolyások hatását vizsgáltam. 

Minden alkalommal 3x500 ml mintát gyűjtöttem és a validált módszer szerint dolgoztam fel. 

A mintákat a helyszínen adalékoltam belső-standard oldattal. A kezdeti mérések alapján a 

kalibrációs tartományt egy nagyságrenddel kibővítettem. 

A torkolati minták gyűjtésekor lemértem a kibetonozott torkolat paramétereit és a 

patakok vizének áramlási sebességét. Ezekből kiszámítottam a patakok aktuális vízhozamát, 

melyek segítségével a torkolati mintákban mért koncentrációkból éves terhelés-becslést 

végeztem el. 
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4. Eredmények összefoglalása 

 Leszűkítettem a kiindulási 11 féle SPE patront háromra.  

 A poszt-extrakciós adalékolás módszerének segítségével kidolgoztam egy szilárd-

fázisú extrakciós módszert a 26 komponens gyors és hatékony előkészítésére. 

 Kidolgoztam egy szelektív és rendkívül érzékeny LC-MS/MS módszert a 26 

komponens egyidejű vizsgálatára. 

 A kidolgozott módszert validáltam, melynek során meghatároztam a módszer 

szelektivitását, linearitását, precizitását, torzítatlanságát, illetve meghatároztam a 

komponensek kimutatási és meghatározási határát.  

 A validált módszert alkalmaztam Duna víz minták mérésére. 

 Prediktív módszerek segítségével kimutattam 21 metabolitot felszíni vízmintákból. 

 Pontos tömegmérések segítségével igazoltam a kimutatott 21 közül hat metabolitot. 

 Szezonálisan, egy éven keresztül végzett mintavételezéssel követtem az általam 

vizsgált komponensek megjelenését patak-mintákban, ami nem mutatott hasonlóságot. 

 Különböző pontokon vett minták mérésével bemutattam a szennyvíztisztító-telepek 

hozzájárulását a patakok vizének gyógyszer-szennyezettségéhez. 

 Éves terhelésbecslést végeztem a torkolati minták eredményeinek és a számított 

vízhozam adatok felhasználásával, melyekből megállapítottam, hogy egyes 

komponensekből több kg is bekerül a Dunába éves szinten. 
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5. Az értekezésben foglalt tudományos eredmények 

1. Kidolgoztam egy SPE-LC-MS/MS módszert 26 komponens egyidejű vizsgálatára, 

mely komponensek a Magyarországon nagy mennyiségben fogyasztott vényköteles 

gyógyszerek hatóanyagai. 

2. Alkalmaztam az eddig csak bio-analitikai módszerek esetén használt poszt-extrakciós 

adalékolás módszerét a mátrix-hatás vizsgálatára. 

3. Sikeresen alkalmaztam a kidolgozott módszert Duna víz minták mérésére. 

4. Standardok nélkül, prediktív tömegspektrometriás módszerek segítségével kimutattam 

az általam vizsgált hatóanyagok egyes metabolitjait felszíni vízmintákból, melyek egy 

részét pontos tömegméréssel meg is erősítettem. 

5. Patakvizek különböző pontokon történő mintázásával rámutattam a szennyvíztisztító 

telepek hozzájárulására a víz gyógyszer-szennyezettségéhez. 

6. Éves környezetterhelés-becslést adtam meg a komponenseimre nézve. 
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