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1. BEVEZETÉS ÉS CÉLKIT ŐZÉS 

A biztonságos élelmiszerhez való jogot olyan – az alkotmányban rögzített – 

alapjognak tekintjük, ami minden ember veleszületett és tıle elidegeníthetetlen emberi joga 

[1]. Ezen alapjog minél jobban történı érvényesítése a célja az Európai Uniónak (EU) és így 

Magyarországnak is, amikor nagy hangsúlyt fektet az élelmiszer vizsgálatok folyamatos 

végzésére és az ehhez szükséges módszerek folyamatos fejlesztésére. Hazánkban, ahol a 

mezıgazdasági termelésnek kiemelt szerepe van a gazdaságban, az agrártermék ellenırzése az 

EU-n belüli szabad verseny miatt fokozott figyelmet érdemel. Magyarországon a 10/2002 

(I.23.) FVM rendelet írja elı és határozza meg az élelmiszer toxikológiai megfigyelı 

vizsgálatokat és ellenırzéseket (a továbbiakban: monitoring vizsgálatok), azok menetét és az 

adott évi monitoring terv elkészítésének folyamatát [2]. A vizsgálatok az állatgyógyászati 

szerek maradékainak (reziduum) jelenlétére terjednek ki állatokban, azok ivóvizében és 

minden olyan helyen, ahol az állatokat tenyésztik vagy tartják [2]. A monitoring vizsgálatok 

célja a tiltott szerek jogellenes alkalmazásának felügyelete, illetve az engedélyezett szerek 

szakszerőtlen alkalmazásának felderítése. A mintaszám a vágási számmal együtt változik 

évrıl-évre, az Élelmiszer Toxikológiai Nemzet Referencia Laboratórium (ÉTNRL) körülbelül 

tízezer mintát vizsgál évente különbözı vizsgálati irányokra.   

A vizsgálatok hatékonyságának feltétele a gyors, pontos és precíz módszerek 

alkalmazása, ami megköveteli a modern analitikai technika alkalmazását. Az ÉTNRL 

Állatorvosi Gyógyszermaradék Vizsgálatok csoportjában az állatgyógyászati szerek 

reziduumainak megerısítı (konfirmációs) vizsgálata csak nagyhatékonyságú 

folyadékkromatográfiás (HPLC) módszerrel folyik. A mátrixok összetettsége a hagyományos 

UV vagy dióda soros (DAD) detektálást a szelektivitás szempontjából nem teszik lehetıvé, a 

fluoreszcenciás (FLD) detektálás pedig nem minden molekulára alkalmazható. A mai modern 

folyadékkromatográfiás (LC) meghatározások kapcsolt technikák alkalmazásával érik el a 

kellı szelektivitást és a minél alacsonyabb kimutatási határt (LOD). A kapcsolt technikák 

közül a folyadékkromatográfiás-tandemtömegspektrometriás (LC-MS/MS) módszer az egyik 

legjobb mennyiségi és minıségi meghatározás. Ehhez viszont kellıen gondos minta-

elıkészítés szükséges, ami megfelelı tisztaságú mintát eredményeznek az LC-MS/MS 

analízishez.  

Az LC-MS/MS módszerek analitikai teljesítményjellemzıinek (szelektivitás, 

azonosítás, linearitás, visszanyerés, reprodukálhatóság, döntési határ, kimutatási képesség, 

kimutatási határ, meghatározási határ) meg kell felelniük az EU 2002/657/EC rendeletének, 

ami az állatgyógyászati szermaradékok mérésére vonatkozó validálási eljárást rögzíti [3]. Az 
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adott módszer validálása az akkreditálás feltétele is. A validálás gyakorlati jelentısége azért is 

rendkívül nagy, mert ezen mérésekbıl határozható meg a konfirmációs módszerek döntési 

határa (CCα). A döntési határ (CCα) a szermaradéknak azon koncentrációja a mintában, 

amelynél vagy a fölött α hibával mondhatjuk, hogy a minta nem megfelelı (pozitív). 

2007 szeptemberében az Európai Unió (EU) által szervezett Transition Fascility 

program keretében az ÉTNRL-ba érkezett LC-MS/MS készülék használatával elkezdıdhettek 

az állatgyógyászati szerek, köztük a kortikoszteroidok nagyhatékonyságú analízise. 

A kortikoszteroidok az állatgyógyászatban gyakran és széles körben alkalmazott 

gyulladáscsökkentı szerek [4]. Az EU-n belül gyulladáscsökkentésre legálisan 

alkalmazhatóak, az állati eredető élelmiszerekben maradékanyag tolerancia határértékkel 

(maximum residue limit, MRL) rendelkeznek [5]. Tömegnövelı hatásuk miatt viszont a 

túlzott használatuk tiltott, ezért az élelmiszertermelı állatok vizelete nem is tartalmazhat 

kortikoszteroid maradékot, ilyen esetben a lehetı legkisebb kimutatási határ elérése a cél [6]. 

Éppen ezért az élelmiszertermelı állatok vizeletében, illetve az állati eredető élelmiszerekben 

levı kortikoszteroid szermaradékok ellenırzése 2008 óta az élelmiszervizsgálatok egyik fı 

feladata, évente nagy mintaszámmal folynak az analízisek ezen irányban.  

Doktori munkám fı céljául a kortikoszteroidok meghatározását tőztem ki vizelet, tej és 

zsír biológiai mátrixokból LC-MS/MS módszerrel. A kutatómunkám során vizsgált minták 

összetételei lényegesen eltérıek, más és más jellegő mátrixok mellett kell az analízist 

megvalósítani, így mindenegyes mintára külön-külön olyan minta-elıkészítést és ezt követı 

nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás elválasztást dolgoztam ki, ami megfelel az LC-

MS/MS mérésekhez. A minta-elıkészítésekben nagy hangsúlyt fektettem a szilárd fázisú 

extrakciós (SPE) tisztítások pH optimálására, ami korábbi publikált munkákból hiányzott. 

A doktori munkám további célja volt a fejlesztett módszerek validálása az EU 

2002/657/EC rendeletének megfelelıen és az ezt követı alkalmazása a hazai monitoring 

rendszerben valódi minták mérésére, illetve nemzetközi körvizsgálatban való részvétellel 

bizonyítani a módszerek alkalmazhatóságát kezelt állatból levett mintákon (incurred sample). 

A szteroid hatóanyag tartalmú gyógyszerek a humángyógyászatban is jól ismert 

készítmények. A gyógyszerek használata nagyban megterheli környezetünket. A szteroid 

szennyezések egy része a készítmények alkalmazása után a szennyvízzel kerül a felszíni 

vizekbe. A szennyezés másik fı forrása az állattenyésztı farmok, ahol az állatok vizeletén 

keresztül a talajba kerülı gyógyszermaradványok a talajvízbe kerülnek, majd továbbterjednek 

nagyobb vizekbe és innen a parti szőréső kutakon keresztül az ivóvízbe. Ahhoz, hogy ez 
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milyen mértékő veszélyt okoz, módszert dolgoztam ki felszíni és ivóvízben kortikoszteroidok, 

androgén hormonok és a progeszteron szimultán meghatározására.  

Doktori munkám további célja volt, hogy a vízre kidolgozott módszert alkalmazva 

összevessem a hazai helyzetet más országok folyóvizeiben mért szteroid koncentrációkkal.    
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2. JELİLÉSJEGYZÉK 

Rövidítés Rövidített szó/kifejezés 
A rövidített szó/kifejezés 
nemzetközi megfelelıje 

ai kalibrációs egyenes meredeksége slope 
APCI atmoszférikus nyomású kémiai 

ionizáció 
atmospheric pressure chemical 
ionization 

AJS Agilent Jet Stream  Agilent Jet Stream  
CCα döntési határ decision limit 
CCβ kimutatási képesség detection capability 
CE ütközési energia collision energy 
DXM dexametazon dexamethasone 
∆EMV fotóelektron sokszorozóra adható plusz 

feszültség 
delta electron multiplier voltage 

ESI elektroszpré  electron spray 
EU Európai Unió European Union 
EU-NRL Európai Unió Nemzeti Referencia 

Laboratórium 
European Union National 
Reference Laboratory 

EU-RL Európai Unió Referencia 
Laboratóriuma 

European Union Reference 
Laboratory 

FIA áramló oldatos injektálásos 
rendszert  

flow injection analysis 

FLU flumetazon flumethasone 
HLB hidrofil-lipofil egyensúly hydrophilic-lipophilic balance 
HPLC nagyhatékonyságú 

folyadékkromatográfia 
high performance liquid 
chromatography 

IR ionátmenetek aránya ion ratio 
ISTD belsı standard internal standard 
LC folyadékkromatográfia liquid chromatography 
LLE folyadék-folyadék extrakció liquid-liquid extraction 
LOD kimutatási határ limit of detection 
LOQ meghatározási határ limit of quantification 
MAX kevert módú erıs anioncserélı mixed-mode anion exchange  
MCX kevert módú erıs kationcserélı mixed-mode cation exchange  
ME mátrix hatás matrix effect 
METPRED metilprednizon methylprednisone 
METPREDON metilprednizolon methylprednisolone 
MMI multimód ionforrás multimode ion source 
MRM anyaion-leányion mód multiple reaction monitoring 
MRL maradékanyag tolerancia határérték maximum residue limit 
MRPL minimálisan megkövetelt 

teljesítményszint 
minimum required performance 
limit 

mrpl  minimum required performance 
level 

MS tömegspektrometria mass spectrometry 
MS/MS tandemtömegspektrometria tandem mass spectrometry 
N zaj noise 
NP SPE normál fázisú szilárd fázisú 

extrakció 
normal phase solid phase 
extraction 

PRED prednizolon prednisolone 
RP SPE fordított fázisú szilárd fázisú 

extrakció 
reversed phase solid phase 
extraction 

RSD% relatív szórás relative standard deviation 
S szórás standard deviation 
SIM választott ion detektálása selected ion monitorind 
Szmh szarvasmarha bovine 
SNR jel/zaj viszony signal-to-noise ratio 
SPE szilárd fázisú extrakció solid phase extraction 
SQ egykavadrupolos analizátor single quadrupol 
TQ háromkvadrupolos analizátor triple quadrupol 
TRIAM triamcinolon triamcinolone 
TRIAM-AC triamcinolon acetonid triamcinolon acetonide 
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3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

3.1. Szteránvázas vegyületek 

A természetes szénvegyületek egy fontos csoportját képezı szteroidok elnevezése az 

elıször megismert képviselıjük, a Chevreul által 1815-ben epekövekbıl izolált koleszterin 

nevébıl származik (kholé~görögül epe, sztereosz~szilárd) [7]. A kortikoszteroidok neve az 

emlısök szervezetében a mellékvesekéregben (kortex) termelıdı glükokortikoid, a kortizon 

nevébıl származik. A szteroidok szerkezetének felderítésére irányuló kísérletek a XX. század 

elején indultak el, éppen a koleszterin vizsgálatával. Az elsı sikereket Windaus, Wieland és 

Diels kutatásai eredményeként könyvelhették el az 1930-as években. Ekkor állapították meg 

ugyanis, hogy a szteroidok alapváza a ciklopentano-perhidrofenantén, amely jellegzetes 

oldalláncot és szubsztituenseket hordoz (1. táblázat). Az általam vizsgált kortikoszteroidok, 

androgének és a progeszteron szerkezetét, a szteránváz szénatomjainak számozását az 1. 

táblázat mutatja be. 

 

 

                 1. táblázat: A vizsgált kortikoszteroidok, androgén hormonok és a progeszteron szerkezete. Log P (oktanol-víz) 
                 értékek. 

Szteránvázas  
vegyületek 

Log P C1-2 C4-5 C6 C9 C11 C16 C16-17 C17 C19 

Kortikoszteroidok 
TRIAM 0,32 = =  -F -OH -OH  HOCH2-C=O, -OH -CH3 

PRED 1,64 = =   -OH   HOCH2-C=O, -OH -CH3 

METPREDON 1,24 = = -CH3  =O   HOCH2-C=O, -OH -CH3 

FLU 1,42 = = -F -F -OH -CH3  HOCH2-C=O, -OH -CH3 

DXM 1,83 = =  -F -OH -CH3  HOCH2-C=O, -OH -CH3 

METPRED 1,83 = = -CH3  -OH   HOCH2-C=O, -OH -CH3 

TRIAM-AC 2,31 = =  -F -OH  -O-C(CH3)2-O- HOCH2-C=O -CH3 

Kortizol 1,73  =   -OH   HOCH2-C=O, -OH -CH3 

Androgének 
Boldenon 3,57 = =      -OH -CH3 

Epitesztoszteron 3,40  =      -OH -CH3 

Nortesztoszteron 3,30  =      -OH H 

Metiltesztoszteron 3,47  =      -OH, -CH3 -CH3 

Progesztogének 
Progeszteron 3,37  =      O=C-CH3 -CH3 
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Az emberi szervezetben fontos élettani szerepet játszó hormonális szteroidok két nagy 

csoportra oszthatók: 

• Mellékvesekéreg hormonok: mineralokortikoidok és glükokortikoidok 

(kortikoszteroidok). 

• Nemi hormonok: férfi nemi hormonok (androgének), nıi nemi hormonok 

(ösztrogének) és a progesztogének. 

3.1.1. A mellékvesekéreg hormonok élettani szerepe 

A mineralokortikoid hormonok olyan szteroid hormonok, melyek a gerincesek só- és 

vízháztartását szabályozzák. A szervezet nátrium- és víztartalmát növelik, kálium- és 

hidrogénion-tartalmát csökkentik [8]. 

A glükokortikoidok a fehérje- és a szénhidrát-anyagcserében játszanak szabályozó 

szerepet. Hiányuk esetén csökken a szervezet glükoneogenetikus képessége. A 

glükokortikoidok a fehérjék lebontását fokozva és az izomzatban a fehérje-bioszintézist 

gátolva a májban növelik az aminosavak mennyiségét, ugyanakkor megnövelik az aminosav-

metabolizáló enzimek aktivitását is. Ez az aminosavak glükózzá alakítását segíti elı. Ennek 

megfelelıen a glükokortikoidok hatására megemelkedik a vércukorszint és a májban a 

glükogén képzıdés [7].  

A glükokortikoidok gyulladásgátló hatását részben arra vezetik vissza, hogy a 

makrokortin inhibítor fehérje képzıdését váltja ki, mely gátolja a foszfolipáz-A2-enzim 

mőködését. A foszfolipáz-A2 felelıs az arachidonsav membrán foszfolipoidokbıl való 

felszabadításáért. Gátlása esetén nincs elég szubsztrát a gyulladási folyamatokban szerepet 

játszó arachidonsav metabolitokat (prosztaglandinok, tromboxánok, leukotriének) elıállító 

ciklooxigenáz és lipooxigenáz enzimek számára. 

Másrészt a glükokortikoidok az interleukin-2-szintézis gátlásával és a 

limfocitaforgalomra kifejtett általános gátló hatásuk révén is akadályozzák a gyulladásos 

reakciók kifejlıdését. Ezen kívül gátolják a hisztamin, a szerotonin és a bradikinin gyulladást 

elısegítı hatását is [7]. 

3.1.2. A gyulladásgátló kortikoszteroid gyógyszerek kifejlesztése 

A természetes glükokortikoid hormon, a kortizol (hidrokortizon) felfedezése után 

elindult nagyarányú szintetikus kutatás elıször a gyulladásgátló hatás fokozását és a 

mineralkortikoid hatástól való elválasztását tőzte ki céljául. A szintetizált származékok 

hatásvizsgálatára számos módszert vezettek be. Az intermedier anyagcserére kifejtet hatás 

mérésére, mellékveseírtott patkányokban a glükokortikoid hatóanyag által elıidézett glükogén 
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felhalmozódást határozzák meg a májban. A glükokortikoidok limfoid szövetekre való 

hatásán alapul a tímusz involúciós teszt, melyben a tímusz súly- és méretcsökkenését mérik 

mellékveseírtott patkányokban a kezelés során. A gyulladásgátló hatás mérésére gyakran 

használnak még ezeken kívül granuloma tesztet. Ebben a kísérletben a patkány has bıre alá 

helyezett vattagombóccal kiváltott granuloma kifejlıdését gátolják a kortikoid származékkal. 

Az adjuváns arthritis teszt során a patkány talpát irritáló anyaggal, például formalinnal kenik 

be, és ezzel idéznek elı ödémát. Ezt követıen a kifejlıdı gyulladást gátolják a hatóanyaggal. 

A kutatások elsı szakaszában feltételezték, hogy a kortizol szerkezeti elemének: a 3-as 

oxocsoportnak, a 4-es helyzető kettıs kötésnek, a 11β-hidroxil-csoportnak és a dioxiaceton 

oldalláncnak a jelenléte feltétlenül szükséges a gyulladásgátló hatáshoz [7]. Késıbb 

felismerték, hogy e szerkezeti elemek egyike sem nélkülözhetetlen, de jelenlétük kívánatos az 

optimális hatáshoz. 

A célul kitőzött hatásváltozásokat további szubsztituensek bevitelével érték el a 

szerkezet-hatás kutatás során. Megállapították, hogy az 1-es helyzetbe kettıs kötést építve a 

vázba nı a gyulladásgátló, csökken a mineralkortikoid hatás. A 6α-helyzetbe fluort vagy 

metil csoportot beépítve nıtt a gyulladásgátló, csökkent vagy változatlan maradt a 

mineralkortikoid hatás. A 9α-helyzető fluor- és a klór-helyettesítık mind a gyulladásgátló, 

mind a mineralkortikoid hatást növelik, az utóbbit nagyobb mértékben. A 16-os szénatomon 

mind α és β helyzetbe beépített metil csoport kismértékben növeli, az α helyzető hidroxil 

csoport kismértékben csökkenti a gyulladásgátló hatást, míg a mineralkortikoid hatás nagyon 

jelentısen csökken a metil-és hidroxil csoporttal történı szubsztitúció esetén egyaránt. 

A szerkezeti változtatás másik célja a helyi gyulladásgátló hatás növelése, a 

mellékhatások csökkentése volt. Ezt az oldalláncokban végrehajtott szerkezetváltoztatásokkal, 

a 21-es hidroxil csoport klórra vagy acetoxi csoportra való cserélésével, a 17-es hidroxil 

csoport észterezésével vagy elhagyásával, a 16α-hidroxil csoportot tartalmazó 

származékoknál 16,17α-acetonid képzéssel érték el. Feltételezések szerint, ezek a szerkezeti 

módosítások a zsíroldékonyság növelése révén idézik elı a lokális hatást. A hidrokortizon 

nagy gyógyászati jelentıségő származéka az 1-es helyzetben kettıs kötést tartalmazó 

prednizolon. 

A gyulladásgátló kortikoszteroidok elıállításában nagy elırelépést jelentett a 

triamcinolon, melynek gyulladásgátló hatása nagyjából azonos a prednizolonéval, azonban 

gyakorlatilag nincsen mineralkortikoid mellékhatása. További elınye, hogy metabolizmusa is 

gátolt, az elsı győrő redukcióját a 9α-fluor-szubsztituens, az oldallánc redukcióját és 
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lehasadását a 16α-hidroxil-csoport gátolja. Helyi használatra a triamcinolon 16,17-acetonidját 

alkalmazzák krémek, kenıcsök, gélek, emulziók és sprék formájában. 

A dexametazon 5-ször hatásosabb a prednizolonhoz képest, és mineralkortikoid hatása 

is alacsony. Az állat- és humán gyógyászatban alkalmazott kortikoszteroid, androgén és 

progeszteron hatóanyag tartalmú gyógyszereket a 2. táblázat foglalja össze. 

 

2. táblázat: Forgalomban levı kortikoszteroid, androgén hormon és progeszteron hatóanyag tartalmú 
készítmények.  

 Állatgyógyászati szerek Humán gyógyszerek 

Aktív hatóanyag Készítmény 
TRIAM - Polcortolone 

PRED Temaril-P, Delta Albaplex, PrednisTab Alpicort F,Aurobin, Prednisolone tabletta 

METPREDON - - 

FLU Flucort, Anaprime Lorinden A 

DXM Azium, Naquasone, Dexium, Zonometh Tobradex, Dexa-ratiopharm, Polcort, 

Doxiproct, Oradexon 

METPRED Medrol, Cortaba Advantan, Medrol, Metilprednizolon-Human, 

Solu-Medrol 

TRIAM-AC Panolog, Vetalog, Derma-Vet, Animax, 

Medalone, Genesis 

Alkcema, Kenalog 40 

Kortizol Liqua-Cortril Spray; Terra-Cortril, 

Neo-Cortef 

Laticort, Cortef, Fucidin, Hidro-kortizon 

Human, Otosporin, Pimafucort, Posterisan 

Forte, Solu-Cortef, Tetran-Hydrocortison 

Boldenon - - 

Epitesztoszteron Sinovex-H, Component E-H with Tylan Androgél, Andriol, Nebido, 

Metiltesztoszteron - Metiltesztoszteron tabletta 

Nortesztoszteron - - 

Progeszteron Sinovex-H, Component E-H with Tylan, 

EAZI-Breed 

Crinone 80 

3.1.3. Nemi hormonok 

Az ösztrogén típusú hormonok szerkezetének fı jellemzıje, hogy a szteránváz 3-as 

szénatomján hidroxil csoport található, míg az androgén szteroidoknál ugyanazon a 

szénatomon keto csoport. Mindkét csoportba sok analóg szerkezető hormon tartozik, amelyek 

mindkét nemő szervezetbe megtalálhatóak bizonyos mértékben. Az androgén hormonok 

gyógyászati jelentısége az izom nıvelı hatásuk miatt a legyengült szervezetek 

rehabilitásában kiemelkedı, a legtöbb fogamzásgátló gyógyszer hatóanyaga pedig valamely 

ösztrogén hormon. Külön csoportba tartoznak a progesztogének, amelyek ugyan 

szerkezetükben a 3-as szénatomon szintén keto csoportot tartalmaznak, mégse androgén 
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hatású vegyületek (1. táblázat). Ezen utóbbi csoport fı hormonja a progeszteron (sárgatest 

hormon), ami a szülés szabályozásában vesz részt a nıi szervezetekben. 

3.1.4. Szteroidok környezeti hatásai 

A szteroidok polaritásuktól függıen kisebb-nagyobb mértékben, de oldódnak vízben. 

A szteroid tartalmú készítmények fogyasztásával ezen vegyületek koncentrációja megnı a 

vizeletben és így a környezetbe kerül. A szennyezés két fı forrása a kommunális szennyvíz és 

hulladék, illetve az állattartó telepek. A 1. ábra a szennyezés folyamatát mutatja. Mivel a nemi 

hormonok és a természetes eredető glükokortikoidok (hidrokortizon, kortizon) a gerincesek 

szervezetében termelıdnek, így folyamatosan választódnak ki a vizeletben. A kommunális 

szennyvíznek ma még csak kb. 30-40%-a jut vissza tisztított formában a folyókba. A 

hormonhatású készítmények is vizeleten keresztül ürülnek. A lejárt szavatosságú gyógyszerek 

kezelése sajnos még nem megoldott, így gyakran ezen készítmények végül bekerülnek a 

kommunális hulladékba, majd a hulladékgyőjtı telepeken az esı bemossa ıket a talajvízbe. 

Az állattartó telepeken használt állatgyógyászati szerek szintén az állatok vizeletén keresztül a 

talajba, majd innen a talajvízbe és végül nagyobb folyó vizekbe kerülnek.  

 

 
1. ábra: A szennyezés forrásai és folyamatábrája. 

 

A mikroorganizmusok nehezen vagy egyáltalán nem tudják bontani a szteránvázas 

vegyületeket, melyek metabolitjai is aktívak lehetnek (pl.: boldenon vagy nortesztoszteron). A 
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folyóvizeinkbe kerülı hormonok szabad és kötött (konjugált) formában vannak jelen, esetleg 

lebegı anyaghoz kötve haladnak a folyással. A folyóvizekbıl partszőréső kutakon keresztül 

ivóvízbe juthatnak. Sajnos a jelenlegi ivóvíz tisztítási eljárások még nem veszik figyelembe a 

vizek hormontartalmát, mivel eltávolításuk meglehetısen körülményes. Így ivóvíz 

fogyasztásakor kisebb vagy nagyobb mértékben hormonok is kerülhetnek a szervezetünkbe. 

Hogy ezek milyen hosszú távú hatást fejtenek ki az emberi szervezetre, arról még nem készült 

tanulmány, de egyes kutatók szerint az ösztrogén hormonok megemelkedett szintje komoly 

elváltozásokat okozhat a férfiak szigorúan szabályozott nemi hormon háztartásában.  

3.2. Jogszabályi háttér és határértékek 

3. táblázat: A 37/2010-es EU rendelet fajonkénti és mátrixonkénti MRL határértékei kortikoszteroidokra. A 
dexametazon MRPL értéke és az ÉTNRL által meghatározott mrpl értékek. 

Kortikoszteroidok 
 

Állatfaj 
 

 
Mátrix 

 

 
MRL 

(µg/kg) 
 

MRPL 
(µg/L) 

mrpl 
(µg/kg) 
(µg/L) 

TRIAM szmh vizelet - - 2 
tej 6 - 

izom, zsír 4 - 
máj, vese 10 - 

- 
szmh 

vizelet - - 2 

PRED 

sertés zsír 4 - - 
szmh tej -  0,5 METPREDON 
sertés zsír 10 - - 

vizelet - - 2 szmh 
tej - - 0,5 

FLU 

sertés zsír - - 1 
vizelet - 2 - 

szmh 
tej 0,3 - 

izom 0,75 - 
máj 2 - 

szmh, 
sertés, 

juh vese 0,75 - 

- 

DXM 

sertés zsír - - 1 

vizelet - - 2 szmh 
zsír, izom, máj, vese 10 - - 

METPRED 

sertés zsír 10 - - 
TRIAM-AC szmh vizelet - - 2 

 szmh: szarvasmarha 

 

Magyarországon az állati eredető élelmiszerekben elıforduló egészségkárosító 

szermaradványok vizsgálatát a 10/2002. (I.23.) FVM rendelet határozza meg [2]. A 

vizsgálatok kiterjednek az állatgyógyászati szerek jelenlétére állatokban, azok ivóvízében és 

minden olyan helyre, ahol az állatokat tenyésztik és tartják. Az éves mintaszámot az elızı év 

termelési adatai alapján számolják. A rendelet különbséget tesz tiltott („A” csoportos) és 

engedélyezett („B” csoportos) szerek között. 
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Az  „A” csoportos szerek nem rendelkeznek maradékanyag tolerancia határértékkel 

(MRL). Az ilyen komponensekre egy minimálisan elvárt teljesítményszintet szintet 

(minimum required performance limit, MRPL) határoz meg az EU, amit a validálás és a 

monitoring vizsgálatok során tudni kell detektálni [9]. 

A „B” csoportos szerek MRL érékkel rendelkeznek, amit az EU 37/2010-es rendelete 

add meg [5]. A maradékanyag tolerancia határérték (MRL) az állat ehetı testszöveteiben, a 

termékben, annak friss állapotában megengedhetı, humán-egészségügyi szempontból 

veszélytelen maradékanyag-koncentráció (mg/kg vagy µg/kg mértékegységben kifejezve) [2]. 

Abban az esetben, mikor valamely hatóanyagra az EU még nem határozott meg MRL, 

vagy MRPL értéket, akkor az Európai unió Nemzeti Referencia Laboratóriumai (EU-NRL) 

egyénileg határozhatnak meg un mrpl (minimum required performance level) értéket. Fontos 

hangsúlyozni, hogy a MRPL nem ugyanaz, mint az mrpl. Az mrpl érték (µg/kg) az adott 

megerısítı módszerhez tartózó szőrımódszer kimutatási képességével (CCβ) egyezik meg 

[10]. A kortikoszteroidokra vonatkozó határértékeket a 3. táblázat foglalja össze. 

3.3. Modern HPLC-s elválasztások  

3.3.1. Kéreg szerkezető (shell type, core shell) állófázisok 

A mai folyadékkromatográfiás elválasztásokkal szemben támasztott fı elvárások a 

gyorsaság, a minél rövidebb analízis idı és a lehetı legkevesebb oldószer használata. A gyors 

elválasztásokat minél rövidebb kolonnákkal és/vagy nagy lineáris áramlási sebességgel lehet 

elérni [11]. Mindkét paraméter változásával nı az oszlopon a nyomásesés, aminek gátat szab, 

hogy a hagyományos HPLC rendszerek felsı nyomása 400 bar (ez ultra nagyhatékonyságú 

folyadékkromatográfiában, UPLC vagy UHPLC rendszereken már 1000-1200 bar). A nagy 

nyomás esetén fennáll az a veszély, hogy a bevitt energia hıvé alakul és hımérséklet gradiens 

alakul ki a kolonnán, ami visszakeveri a már elválasztott komponenseket. A lineáris áramlási 

sebesség növelésével arányosan nı az anyagátadási ellenállás is (2-3. ábra), ami 

csúcsszélesedést okoz. A van Deemter sebességi elmélet (lineáris áramlási sebesség-elméleti 

tányérszám összefüggés) értelmében kis szemcseátmérıjő töltetekkel lehet a póluson belüli 

diffúziós zóna csúcsszélesítı hatását csökkenteni. Minél kisebb a szemcseátmérı, annál 

kisebb mértékben nı az elméleti tányér magasság az áramlási sebesség növelésével. A gyors 

kromatográfiás elválasztás megvalósításához szemcsés töltetek estén a szemcseátmérı 

csökkentése szükséges.  
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uC
u

B
AH ⋅++=  

2. ábra: A van Deemter egyenlet. 

Ahol:  

H: elméleti tányérnak megfelelı magasság. 

A-tag: áramlási egyenetlenségekbıl származó tag (Eddy diffúziós tag). 

A= 2λdp 

λ: töltési tényezı. 

dp: átlagos szemcseátmérı. 

B-tag: hosszirányú diffúzióból származó tag. 

B= 2GDm/u 

G: diffúziós gátlást kifejezı tényezı 

Dm: komponens diffúziós állandója a mozgófázisban. 

u: lineáris áramlási sebesség. 

C-tag: anyagátadási ellenállás csúcsszélesítı hatására jellemzı tag. 

C= Wdp
2u/Dm + Rdp

2u/Ds 

W,R: kolonnára jellemzı állandó. 

Ds: komponens diffúziós állandója az állófázisban. 

 

 
3. ábra: A van Deemter grafikus ábrázolása. 

 

A szemcseátmérı csökkentésével viszont a nyomásesés a Darcy egyenlet értelmében 

exponenciálisan emelkedik a kolonnán (4. ábra).  
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4. ábra: Darcy egyenlet. 

Ahol:  

∆p: nyomásesés 

Φ: az áramlási ellenállás 

η: a mozgófázis viszkozitása 

dp: részecskeátmérı 

L: kolonnahossz 

u: áramlási sebesség 

 

Ezt a problémát a kolonna gyártó cégek egy olyan technikai újítással oldották meg, 

hogy a töltetek kialakításánál egy adott átmérıjő rendkívül szilárd belsı magra (kerámia) 

képzett porózus szorpciós külsı réteget visznek fel (kéreg szerkezető kolonnák, shell type). 

Így egy nem teljesen porózus töltetet kapnak. A Halo és Ascentis Express kolonnák Fused-

Core™ technikával készült szemcsés töltetei 1,7 µm-es belsı magból és 0,5 µm-es porózus 

rétegbıl állnak (5. ábra). Így a kolonna szemcseátmérıje az áramlás szempontjából 2,7 µm, 

ami a nyomásesést nem növeli meg túlzottan, viszont a póluson belüli diffúziós zóna csak a 

0,5 µm-es rétegben lesz, ami keskeny zónákat eredményez (6. ábra).  

 

 

5. ábra: Halo és Ascentis Express kolonnák kéreg szerkezető töltetének szerkezete. 
 

A Phenomenex cég Kinetex néven forgalmazott kéreg szerkezető kolonnái már 2,6 µm 

és 1,7 µm-es töltetekkel vannak töltve, amikben 0,35 µm és 0,23 µm-es porózus szorpciós 

réteget visznek fel 1,9 µm-es  és 1,25 µm-es  hordozó magra.  

A kis diffúziós zóna következtében az anyagátadási ellenállás (van Deemter C tagja) 

minimalizálódik, ami zónaszőkítı hatású. Ezáltal lehetıvé válik a 2 µm alatti töltetek 

alkalmazása hagyományos HPLC rendszereken anélkül, hogy a nyomásesés megakadályozná 
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a szub-2 µm-es töltetek használatát. Teljesen porózus tölteteknél problémát jelent a szemcsék 

inhomogén ágyazása a kolonnában, ami a van Deemter összefüggés A tagjának zónaszélesítı 

hatását növeli (2. ábra). A kis szemcseátmérıjő kéreg szerkezető töltetek lehetıvé teszik a 

teljesen szimmetrikus töltését az oszlopoknak, így az Eddy diffúzió zóna szélesítı hatása 

minimálisra csökken. 

 

                                  

     A    B 

6. ábra: Diffúziós zóna kéreg szerkezető (A) és teljesen porózus töltetben (B).  
 

A kéreg szerkezető kolonnák elınyei: 

• Gyors elválasztás, rövidebb analízis, 

• Keskeny zónák, nagyobb csúcskapacitás, 

• Robosztus kolonna, hosszabb élettartam, 

• Érzékenység növekedés. 

Az Ascentis Express kéreg szerkezető kolonnák nagyfokú hatékonyságát neutrális 

szteroidok elválasztásban elıször Fekete Szabolcs, Fekete Jenı és Ganzler Katalin publikálta 

2009-ben [12]. Közel 150-es csúcskapacitást sikerült elérniük egy kis (50 mm x 2.1 mm, 2.7 

µm) Ascentis Express C-18 kolonnán 25 perces analízis idı alatt.  

Doktori munkám során teljesen porózus, kéreg szerkezető és embedded állófázist is 

használtam a szteroidok nagyhatékonyságú elválasztásában. 

3.3.2. Víztőrı (embedded) állófázisok 

A fordított fázisú kolonnák szelektivitásának növelése volt a cél, amikor tudatosan, 

számított mennyiségben poláris funkciós csoportokat (savamid, kvaterner ammónium, stb.) 

vittek be az alkil láncok közé. Ezáltal az alkil csoportok asszociációja és kölcsönhatása az 

apoláris –Si-O-Si- csoportokkal gátolt, illetve a hidrofób alkil láncok mellett a poláros 

csoportokkal való kölcsönhatások a kolonna szelektivitását tovább növelik. Ilyen állófázis a 

Supelco Supelcosil ABZ + PLUS, ahol a + jel utal a poláros szelektivitásra. Az ABZ + 
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állófázisok készítésénél a savamid csoportot (-NH-CO-C15H31), a szilikagélre kapcsolt 

propilamin csoportokkal reagáltatják. A reagálatlanul maradt propilamin csoportok további 

hidrogénhidas vagy ionos kölcsönhatásra alkalmas helyként növelik a kolonna szelektivitását. 

Az ilyen állófázisokat nevezzük víztőrı vagy embedded állófázisoknak [13].  

3.3.3. Folyadékkromatográfiás-tömegspektrometriás módszerek 

A kapcsolt technikák folyadékkromatográfiás szempontból legjelentısebb képviselıje 

a HPLC-MS vagy HPLC-MS/MS. A technika megvalósításánál problémát jelent, hogy a két 

módszernél eltérı halmazállapot van. A HPLC folyadékáramát az MS nagy vákuumába (10-4 

Pa) kell bejuttatni. Ezt a problémát egy légköri nyomáson mőködı interfész használatával 

oldják meg, ami egyben az MS ionforrása is (atmospheric pressure ionization, API). Több 

fajta ionizációs technikát alkalmaznak attól függıen, hogy milyen a vizsgálandó molekula 

polaritása, illetve hıstabilitása. A legelterjedtebb az elektroszpré ionforrás (electrospray, ESI), 

amely poláros és apoláros molekulákra is jól alkalmazható. Az ESI források a már magukban 

is ionos vegyületek (bázikus vagy savas molekulák) ionizálására alkalmazhatóak a legjobban. 

Az ESI forrás széles hımérséklet tartományban (150-600 ºC) mőködik, így a hıérzékeny 

komponensek ionizációja is jól megvalósítható használatával. Az elektroszpré ionizáció során 

az oszlopról eluálódó molekulákat egy porlasztó gáz (nagy tisztaságú nitrogén) egy feszültség 

alatt (3-5 kV) lévı kapillárison porlaszt keresztül. Itt a folyadékcseppekbe zárt töltéshordozók 

sőrősége az intenzív párolgás következtében egyre nagyobb lesz. Mikor a cseppek elérik a 

Rayleigh stabilitási határt, ahol a Culomb erık meghaladják a kohéziós erıket, akkor szinte 

szétrobbannak a cseppek és a molekulák ionos formában, gázhalmazállapotban haladnak 

tovább a vákuum térben az analizátor felé. Ionos csoportot nem tartalmazó, apoláros 

komponensek ionizációját atmoszférikus nyomású kémiai ionizációs (atmospheric pressure 

chemical ionization, APCI) ionforrással lehet jól megvalósítani. Az APCI ionforrás hıstabil 

molekulákra alkalmazható, mert az ionforrás hımérséklete magas (>250 ºC). Az APCI 

forrásban a nagy hı hatására hamar elpárolog a porlasztott eluens és a gáz halmazállapotú 

molekulák egy korona kisülési tőn ionizálódnak. Elıbb a mozgófázis molekulái ionizálódnak, 

majd találkozással átadják töltésüket a mérendı komponenseknek. Az APCI forrás kiválóan 

alkalmazható a stabil, neutrális szteroidok mérésre. A mai technika mellett már kaphatóak 

olyan multimód ionforrások (MMI), amelyek két ionizációs technikát (ESI/APCI) is képesek 

alkalmazni, akár egyszerre is. Azon molekulákra, melyek ESI forrással nem adnak érzékeny 

jelet csak APCI-val, azokra jó megoldás az Agilent által kifejlesztett Jet Stream ionforrás 

(AJS), ami egy módosított ESI [14]. Az AJS forrás használatával tapasztalt 

érzékenységnövekedés az alkalmazott termikus ionfókuszálásnak köszönhetı [14]. Az 
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Agilent által szabadalmaztatott technológia növeli az eluens porlasztást és deszolvatációt, a 

cseppek beszárításának hatékonyságát, valamint csökkenti az ionok diszperzióját a 

tömegspektrométer belépı nyílásánál. Ezzel jelentısen megnövelve a készülékbe juttatott 

ionok mennyiségét. Az eredmény intenzívebb jel és kisebb relatív standard deviáció az alsó 

detektálási határnál. Viszont ez a jel intenzitásnövekedés erısen függ a molekula 

hıstabilitásától [14]. Az AJS elınye a konvencionális ESI-vel szemben, hogy alacsony 

szerves fázis tartalmú eluensek esetén is magas ionizációs hatásfokot produkál. Az Applied 

Biosystems Sciex cég által forgalmazott Turbo V™ ionforrás kialakításánál is fontos szerepet 

játszott a hatékonyabb eluens beszárítás elérése, amit beépített kétoldalú kerámia főtı 

elemekkel és továbbfejlesztett gáz dinamikával érnek el [15]. Turbo V™ forrás APCI és 

TurboIonSpré módban is tud mőködni hasonlóan az Agilent multimód forrásához, ami APCI 

és ESI módban is képes ionizálni a molekulákat. A dinamikus beszárítás következtében 

csökken a háttér zaj és az ion elnyomás a forrásban, míg az ionizációs hatásfok és a 

reprodukálhatóság növekszik. Ezzel a Turbo V™ ion technikával is tízszeres 

intenzitásnövekedést lehet elérni a hagyományos ionforrásokhoz képes [15]. Szteránvázas 

vegyületek ionizálására nagyon jó megoldás még az atmoszférikus nyomású fotó ionizáció 

(APPI). Az APPI forrásban nagy élettartamú kriptonlámpa olyan energiájú fotonokat bocsát 

ki, melyek az apoláros molekulák egy bizonyos családját tudják ionizálni. Ezáltal csökken a 

zaj szint, viszont nem alkalmazható minden molekulára, így használata nem elterjedt. 

Az ionos állapotban levı molekulák az analizátorban választódnak el tömeg/töltés 

(m/z) szerint. Analitikai célra a kis felbontású (Rs ~1000-3000) analizátorokat alkalmaznak. 

A legelterjedtebb a kvadrupol analizátor, amely mőködésének lényege, hogy a kvadrupol tér 

frekvenciáját úgy változtatják, hogy csak az az ion képes az ionforrásból a detektorba eljutni, 

amelynek a sajátfrekvenciája azonos a kvadrupól tér pillanatnyi frekvenciájával. A 

frekvenciát lehet úgy változtatni, hogy egy bizonyos tömegtartományt engedjen át a 

kvadrupol, ilyenkor pásztáz az analizátor (scan). Illetve úgy is be lehet állítani a frekvenciát, 

hogy csak egy adott tömegő molekulát engedjen át a kvadrupol tér. Ez utóbbit nevezik 

választott ion detektálásának (selected ion monitoring, SIM). Az egy kvadrupolos (single 

quad, SQ) rendszerben a molekulák az analizátor elıtt fragmentálódnak, mely fragmentációt a 

fragmentor feszültség változásával lehet indukálni. Az SQ hátránya, hogy a mérendı 

komponens retenciós idıablakán belül eluálódó azonos tömegő mátrix ionok vagy azok 

azonos tömegő fragmens ionjai az analizátorban interferenciát okoznak. 

Ezen probléma megoldása egymás után kapcsolt tömegspektrométerekkel valósítható 

meg. A tömegspektrometriás detektálás szelektivitását növeli a tandemtömegspektrometriás 

alkalmazások (MS/MS). Ezek közül is a legelterjedtebb a hármaskvadrupol (triple quad, TQ) 
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rendszer (7. ábra), de kapcsolnak repülési idı (TOF) analizátort is kvadrupollal (Q-TOF). 

Utóbbit már nagyobb daltonú molekulák, peptidek, fehérjék analízisére alkalmazzák 

(proteomika), de kis molekulák vizsgálatára épp oly jó [16-26].  

 

 
7. ábra: A TQ analizátor felépítése. 

 

A TQ detektort anyaion-leányion módban használva (multiple reaction monitoring, MRM) 

nagy szelektivitású analízist és pontos mennyiségi meghatározást tesz lehetıvé még a 

legkomplexebb mátrixokban is. Az MRM mód mőködésének elve egy kétszeres tömeg 

szerinti szőrés [26]. Lágy ionizációt követıen a SIM módban levı elsı kvadrupolon csak a 

mérendı komponens ionizált molekulái (anyaion/prekurzor ion), illetve a vele azonos tömegő 

mátrixok tudnak áthaladni (elsı szőrés), és repülnek az ütközési cella felé. Az ütközési 

cellában – mely lehet kvadrupol, hexapol vagy oktopol – az adott ütközési energiával 

gyorsított ionok a semleges ütközési gázzal (nagy tisztaságú nitrogén vagy argon) ütköznek. 

Az ionok belsı energiája megnı és egy újabb ütközés hatására végbemegy az anyaion 

fragmentációja. A fragmentáció tehát az ütközési cellában játszódik le ütközés indukált 

disszociációval vagy spontán bomlással. A második szőrési lépést a szintén SIM módban 

mőködı harmadik kvadrupol valósítja meg, amely az anyaion két kiválasztott fragmensét 

(leányion/produkt ion) engedi csak a detektor felé haladni és a mátrixok fragmenseit nem. Az 

MRM mód tehát egy olyan SIM-SIM kapcsolat, ahol az elsı kvadrupol a prekurzor iont szőri 

meg, a második kvadrupol pedig a prekurzor ion fragmenseit. Ezáltal megszőnik a SQ-nál 

fellépı interferencia veszély az analit és a mátrix fragmensek között. A TQ elınye a SQ-hoz 

képest, hogy a mérendı komponenssel egy idıben eluálodó, és vele azonos tömegő 

mátrixokat a tandem kapcsolás második szőrése eltávolítja és így azok nem jutnak el a 

detektorig. A prekurzor ionból (anyaion) keletkezı produkt ion (leányion) reakció detektálását 

nevezzük ionátmenetnek. Egy komponenst egy prekurzor ionnal és annak két ionátmenetével 
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jellemzünk. A molekulákat reprezentáló ionátmenetek felhasználhatóak szerkezeti 

azonosításra is. A két ionátmenet intenzitása nem egyforma. Az intenzívebb ionátmenetet 

(quantifier) használjuk mennyiségi meghatározásra, a gyengébbiket (qualifier) pedig minıségi 

azonosításra. A két átmenet aránya (ion arány, ion ratio) az alapja a biztos azonosításnak. A 

mintában csak akkor azonosíthatunk egy molekulát 100%-osan, ha a mért komponens ion 

aránya a mintában bizonyos tolerancián belül megegyezik a kalibrációs mintákban mért ion 

arányokkal [3]. 

3.4. Ionhatások tanulmányozása az LC-MS módszerekben 

Az LC-MS/MS módszerek érzékenységét és reprodukálhatóságát a ko-eluálodó 

komponensek nagymértékben befolyásolják. A háttér mátrix ionok elnyomhatják (ion 

suppression) vagy erısíthetik (ion enhancement) az analit ionizációját az ionforrásban és ezen 

hatások mintáról-mintára változva a módszerek precizitását rontják. Az ionhatások között 

meg kell különböztetnünk abszolút és relatív ionhatásokat [28].  

3.4.1. Abszolút ionhatás 

Az abszolút ionhatás olyan, a mintából származó mátrixhatás, amit megszőntetni 

teljesen soha nem lehet. Ilyen hatásokat leggyakrabban az olyan mátrixok okozzák, amelyek 

az azonos fajtájú mintákban mindig jelen vannak és eltávolításuk nem lehetséges, mert 

fizikai-kémiai tulajdonságuk nagyon hasonló az analitéval. Az abszolút mátrix hatást viszont 

jól lehet kompenzálni, ha az LC-MS mérések kalibrációját mátrixból vesszük fel és így az 

abszolút hatások mind a kalibrációban, mind a mintában jelen lesznek és így nem 

befolyásolják a kvantitatív értékelést [28].  

Az abszolút ionhatást (matrix effect, ME) jól szemlélteti a Matuszewski és társai által 

2003-ban bevezetett kísérlet [28], aminek a célja, hogy különbözı eredető, de azonos fajtájú 

vak mintákat (pl: 5 különbözı szarvasmarhától származó vizeletet vagy plazma) végig 

viszünk a minta-elıkészítésen és az elıkészítés végén adott koncentrációjú standarddal 

spájkoljuk meg (spiked sample, SS). A mintákat az LC-MS-be injektálva a területeket 

integráljuk (ASS). Az LC-MS készülékbe injektálunk a mintákkal azonos koncentrációjú 

referencia standard oldatot is, ami tiszta HPLC oldószerben készült (reference standard, RS) 

és a válaszjeleket (csúcs alatti területeket) itt is integráljuk (ARS). A kísérlet azt feltételezi, 

hogy a tiszta oldószerben készült standard oldatban (RS) nincs ionhatás, és ehhez hasonlítja a 

mátrixos standard oldatban kapott válaszjeleket. Mivel a minták spájkolása az elıkészítés 

végén volt, ezért a válaszjelekben mutatkozó eltérés csak az ionforrásban a mátrixok okozta 

ionhatások következtében keletkezhet.  
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MEn (%) = [(ASS,n/ARS)-1] x 100 

A definícióból adódik, hogyha az n-edik mátrixos oldatban és a mátrix nélküli oldatban a 

területek azonosak, akkor nincs ionhatás, MEn (%) = 0. Ha viszont a referencia oldatban 

kapott válaszjel nagyobb, akkor ion elnyomás van a mátrixban, ME (%) < 0. Ion erısítés 

esetén a mátrixban levı standard területe lesz nagyobb, így ME (%) > 0. 

3.4.2. Relatív ionhatás 

A relatív hatások alatt az azonos fajtájú mintákban mintáról-mintára változó 

ionhatásokat értjük [28]. Ezen hatások határozzák meg fıként az LC-MS mérések 

reprodukálhatóságát, mivel más és más ionhatás következtében az összmátrixhatás mintáról –

mintára változni fog. A relatív ionhatást okozó mátrixok eltávolítása az LC-MS minta-

elıkészítések, a különbözı szilárd fázisú extrakciós vagy folyadék-folyadék extrakciós 

tisztítások fı célja. Relatív ionhatásokat olyan háttér komponensek okoznak, amelyek az 

azonos fajtájú minták között különbözı minıségben és/vagy mennyiségben vannak jelen. 

Ezért nagyon fontos az LC-MS minta-elıkészítésekben a mátrix összetételének kvalitatív 

ismerete. 

A relatív ionhatásokat jól mutatja, ha a fent említett kísérletben a különbözı eredető, 

de azonos koncentrációjú (az elıkészítés után szpájkolt) minták területeinek szórását 

tanulmányozzuk. A minták területeinek relatív szórása (RSD%) adja meg a relatív hatás 

mértékét [28]. Ha a hatások (ionelnyomás, ionerısítés) mintáról mintára változnak, akkor az 

RSD% is nagy lesz, ami a mérés precizitását csökkenti. Viszont abban az esetben mikor a 

mintákra kapott területek között nincs szignifikáns különbség, akkor a válaszjelekbıl számolt 

RSD% is alacsony értékő lesz és a módszer precizitását az ionhatások nem fogják döntı 

mértékben befolyásolni. 

3.5. Szilárd fázisú extrakció 

A szilárd fázisú extrakció (SPE) a minta-elıkészítés során alkalmazott 

kishatékonyságú folyadékkromatográfiás tisztítás. A minta-elıkészítésben alkalmazott SPE 

lépések célja kettıs: a minta tisztítása és a mérendı komponensek dúsítása. Az SPE oszlopok 

töltetei hasonlóak az analitikai célra alkalmazott kolonnák tölteteivel, így az SPE során egy 

oszlopkromatográfiás tisztítást viszünk végbe. Az oszlopok töltetei nagy tisztaságú 

szorbenseket tartalmaznak, amiket reprodukálható módon állítanak elı, így a sarzsok közti 

különbség csekély, egy kidolgozott módszer késıbb is jól ismételhetı lesz. A töltetek 

osztályozása azonos a HPLC kolonnák tölteteivel, az oldószer erısség is azonos. 
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SPE oszlopok töltetei: 

• Poláros (normál fázisú) pl.: szilika gél, -NH2. 

• Apoláros (fordított fázisú) pl.: alkilmódosított szilika, polimer alapú fázis. 

• Ioncserés (erıs, gyenge ioncserélık). 

• Speciális töltet (diszperzív SPE) 

 

A fordított fázisú töltetek közül leggyakrabban a C-18-as, end-capped-elt C-18-as 

tölteteket használnak, de a polimer alapú (Oasis vagy Strata) állófázisok alkalmazása is 

elterjedt. A polimer alapú SPE oszlopok elınye, hogy pH 0-14-ig alkalmazhatóak, míg a 

szilika alapú állófázisok alkalmazhatósági pH tartománya 2-9 között van. A szteroid 

analízisben elterjedt az olyan kopolimer SPE oszlopok használata, melyek töltetei az apoláros 

felület mellett poláros részeket is tartalmaz. Így nagyfokú visszatartásuk van a közepesen 

poláros szteroidokra, melyek apoláros vázán poláros hidroxil csoport(ok) találhatóak (1. 

táblázat). Ilyen állófázis az Oasis HLB (hydrophilic-lipophilic balance), ahol a divinilbenzol 

fázisba poláros N-vinilpirolidon csoportokat visznek be, és ezzel lehetıvé válik a poláros 

komponensek kötıdése is az állófázison (8. ábra). Az így elıállított töltet fajlagos felülete 810 

m2/g. Hasonló töltetet tartalmaznak a Strata-X SPE oszlopok is. A HLB töltető oszlopok 

használata a legelterjedtebb a szteroid analízisben, minden mátrixra alkalmazhatóak a közeg 

pH-jától függetlenül [29-37,72,75].  

 

 
8. ábra: A HLB kopolimer szerkezete 

 

Egy különleges SPE eljárás az un QuECHERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, 

Rugged, and Safe) technika, amit fıként alacsony zsírtartalmú mintákon a peszticid 

analitikában alkalmaznak, de egyre jobban kezd egyszerősége és hatékonysága miatt 

elterjedni az élelmiszeranalitikában is [38-46]. A QuECHERS elıkészítésben elıször a 

MgSO4-tal és NaCl-dal túltelített mintát acetonitrillel extrahálják, majd a szerves extraktumot 
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diszperziós SPE-val tisztítják. A diszperzív SPE töltete PSA (primer-szekunder amin), 

MgSO4 és esetenként GCB (Grafit Carbon Black) is. 

Az SPE során a mintákat jól kondicionált oszlopokra visszük fel (9. ábra). A 

kondicionálás lényege, hogy nedvesítsük a töltetet illetve, hogy eltávolítsuk a levegıt a 

pórusokból és a gyártás során visszamaradt technikai szennyezıket a töltetrıl. A 

kondicionálás során mindig erıs oldószerrel mossuk az oszlopot elıször, majd a 

leggyengébbel fejezzük be. Fontos lehet, hogy a kondicionálás során utoljára használt 

oldószer pH-ja megegyezzen a minta oldat pH értékével. Az oszlopra felvitt minta 

oldószerének is a lehetı leggyengébbnek kell lennie, hogy a komponensek szorpciója 

meginduljon az állófázis felé. Az oldószergyengítésnél viszont arra figyelni kell, hogy a minta 

oldószere még jól oldja a mintát, a komponensek ne váljanak ki az oszlopra öntés elıtt. 

Fontos, hogy a minta áramlása lassú legyen az oszlopon, ugyanis a komponenseknek az 

oldószerbıl a felületre történı diffúziójához idı kell. A tölteten megkötıdött komponensek 

mellıl a mátrixokat az oszlop mosásával távolítjuk el (9. ábra). Itt is fontos, hogy a mosó 

oldat olyan gyenge oldószer legyen, ami nem indítja el a mérendı analitok elúcióját. A mintát 

az oszlop szárítását követıen valamely erıs oldószerrel tudjuk eluálni. Mind a mosó (erısség, 

pH), mind az eluáló oldószernek (erısség, pH) fontos szerepe van a tisztításban. 

 

 

9. ábra: A szilárd fázisú extrakció menete. 
 

3.6. A kortikoszteroidok irodalmi meghatározásai 

3.6.1. Kromatográfiás analízis 

A szteránvázas vegyületek és így a kortikoszteroidok is hıálló, stabil molekulák. Gáz- 

és folyadékkromatográfiával is vizsgálhatóak. A szteránvázon lévı alkoholos csoportok és az 



 26 

állófázis között kialakuló hidrogénhidas kölcsönhatások csökkentése miatt a GC-s 

elválasztásokat egy idı igényes származékképzés (szililezés) elızi meg [47-51]. A 

származékképzés következtében nı az elválasztás érzékenysége, szelektivitása. Alacsony 

illékonyságú molekulákat magas fluortartalmú származékképzıvel származékolják az 

illékonyság növelése miatt. Az irodalomban több féle származékkézési módszer is található, 

gyakori az N-metil-N(trimetilszilil)trifluoroacetamid (MTSFA) alkalmazása. A MTSFA-t 

vagy csak magában vagy más származékképzıkkel együtt alkalmazzák pl.: 

MTSFA:NH4I:ditioeritritol (DTE) 1000:2:4 (v/v/v) [49]. Ezt a formát nevezik TMSjodin-nek 

is. Egy másik származékképzési lehetıség az  

N-trimetilszililimidazol:N,O-bis (trimetilszilil)acetamid:trimetilkórszilán 3:3:2 (v/v/v) arányú 

keverékét alkalmazni [49]. A szililezés az -OH csoportokon megy, amit közvetlen 

melegítéssel (60-80 ºC-on) vagy mikrohullámú gerjesztéssel gyorsítanak. 

Folyadékkromatográfiás elválasztásnál viszont nincs szükség származékképzésre, ha 

csak nem fluoreszcenciás a detektálás (FLD) [52]. Hagyományos módon legegyszerőbben 

diódasoros (DAD) detektorral meghatározhatóak meg a kortikoszteroidok [53]. A 

kortikoszteroidok fordított fázison jól mérhetıek, tartalmaznak kromofór csoportokat, így jó 

UV fény elnyelık. Az abszorpciós maximumuk 240 nm-en van [54-55]. Az UV és FLD 

detektálás viszont a vizsgált mátrixok (vizelet, tej, zsír és víz) összetettsége és az alacsony 

koncentrációk mérése következtében nem alkalmazható [53]. A mai modern élelmiszer 

analitikai módszerekben kapcsolt technikák alkalmazásával érik el a kívánt szelektivitást és a 

minél alacsonyabb LOD-t. A folyadékkromatográfiás-tömegspektrometriás (LC-MS vagy 

LC-MS/MS) módszerek használata lehetıvé teszi a kortikoszteroidok ultra nyomnyi 

kimutatását a legkomplexebb mátrixokban is [30-37,56-77].  

3.6.2. Enzimes hidrolízis  

A glükokortikoidok a fázis I és fázis II metabolizmus után szabad és konjugált 

formában ürülnek a szervezetbıl. A kiválasztás során a kortikoszteroidok a 21-es szénatomon 

levı hidroxil csoporton keresztül glükoronsavval és kénsavval reagálva glükoronid és szulfát 

formába kerülnek, ezáltal a hidrofób molekulákból poláros vegyületek keletkeznek, ami 

meggyorsítja a kiürülést a szervezetbıl [63]. 

A konjugált molekulákat szabad (dekonjugált) formába kell alakítani a minta-

elıkészítés során. A dekonjugálciót egy enzimatikus hidrolízissel lehet megvalósítani. A 

hidrolízishez használt β-glukuronidáz/aryl szulfatáz enzimet éti csiga (Helix pomatia) 

emésztınedvébıl izolálják. A hidrolízis körülményeit (hımérséklet, pH, idı) vizelet és szövet 

mintákban optimálták idáig. Az ideális hımérséklet 37 ºC, az optimális pH 5.2. A 
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hidrolízishez szükséges idı vizeletben 16 óra, míg szövetben 4 óra [31,73], ezen beállítások 

mellett a hidrolízis teljesen végbemegy.  

Yang és munkatársai egy természetes eredető kortikoszteroidot, a kortizolt vizsgálták 

valódi mintákban. Hidrolízissel és hidrolízis nélkül is elıkészítették a különbözı állati eredető 

élelmiszer mintákat (tej, izom, máj, garnélarák) és a két analízis különbségébıl számították a 

konjugát formában levı kortizol koncentrációt [75]. A munka következtetése az, hogy máj 

esetén mindenképp szükséges a hidrolízis, mivel 40%-kal alacsonyabb koncentrációt tudtak 

kimutatni hidrolízis nélkül. A többi mátrix esetén elhanyagolható volt a kötött formában levı 

szteroid koncentráció [75]. 

3.6.3. Minta-elıkészítési módszerek 

 Az LC-MS/MS módszerek minta-elıkészítésének a fı célja, hogy a mérendı 

komponensekkel az oszlopról együtt eluálódó mátrixok okozta ionhatásokat (ion elnyomás 

vagy erısítés) redukáljuk. Az ionhatásokat 100%-osan soha sem lehet megszőntetni, de 

gondos minta-elıkészítéssel minimalizálni lehet ıket. 

A kortikoszteroidok közepesen poláros (Log P: 0,32-2,32), neutrális vegyületek (1. 

táblázat). A minták pH-jától függetlenül fordított és normál fázisú felületen is jól 

szorbeálódnak. Normál fázisú SPE során a szilika gél és az aminopropil oszlopok adnak jó 

visszatartást a kortikoszteroidokra [30-31,34-35,72,75,77]. Mivel a kortikoszteroidok nem 

változtatják molekuláris formájukat a közeg hidrogénion koncentrációjának függvényében, 

ezért a korábbi publikált módszerek nem is vették figyelembe a pH állítás fontosságát az 

elıkészítések során mikor vizelet, tej vagy víz mátrixokból határozták meg a 

kortikoszteroidokat. Így viszont 2-3 SPE lépés kellett a minták megfelelı tisztításhoz [30-

31,33-35,72,75]. A sok extrakciós lépés viszont nagyon megnöveli az analízis idıt és a 

költségeket. Ez a két tényezı a folyamatos monitoring vizsgálatok miatt a módszerek 

kialakításánál döntı szerepő. 

 Vizelet minták esetén az LC-MS/MS analízist elsısorban a fázis I és fázis II 

metabolizmus során keletkezı gyenge savas (pKa 3-7) komponensek befolyásolják [70]. A 

hidrolizált mintákat (pH 5,2) közvetlenül, folyadék-folyadék extrakció nélkül viszik rá a 

kondicionált fordított fázisú SPE oszlopokra. A hidrofób savas mátrixok együtt 

koncentrálódnak és eluálódnak a mérendı szteroidokkal az SPE oszlopokról, ezért szükséges 

még egy normál fázisú extrakció is [30-31,63-65]. Az 5,2-es pH-jú vizeletbıl a savas 

komponenseket még akkor se lehet eltávolítani, ha erıs anioncserélı töltető SPE oszlopra 

visszük fel a mintát, ugyanis ezen a pH-n a savas komponensek még nincsenek vagy csak egy 
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részük van teljesen disszociált állapotban és így nem kötıdnek meg teljes mértékben 

szelektíven a tölteten levı kvaternerammónium csoportokon [58,70]. 

 Tej mintáknál a hidrolízis szükségessége még nem bizonyított, de nem is cáfolt. A 

tejet 3000 rpm fordulaton centrifugálva a zsírok jól eltávolíthatóak. Az elıkészítés elején a 

fehérjék, peptidek egy részét a minta acetonitrillel vagy metanollal történı hígításával vagy 

triklórecetsav hozzáadásával lehet a mintákból kicsapni [29,71-72,75]. Csak egy munka nem 

tartalmaz fehérje eltávolítást [74], viszont ez szükséges lépés, mert a tejben csapadék 

formájában jelen levı fehérjék eldugítják a hagyományos SPE oszlopok pórusait. 

Centrifugálás után a mintákat három SPE-val (HLB, szilika, aminopropil vagy GCB) tisztítják 

[72,75]. Az említett hivatkozások itt se vették figyelembe, hogy a mátrix fıként ionos 

komponensekbıl (fehérjékbıl, peptidekbıl és aminosavakból) áll. McDonald és társai (2007) 

csak egy HLB tisztítást alkalmaztak az elıkészítésben, az abszolút visszanyerés nem érte el a 

30%-ot [29].  

 A zsír minták fı összetevıje a glicerin zsírsavakkal alkotott észterei. A zsírsavak 

közül sertés zsírban az oleiksav, palmitinsav, linolsav és sztearinsav található meg nagyobb 

mennyiségben [78]. Ebben a hidrofób mátrixban a közepesen poláros kortikoszteroidok jól 

akkumulálódnak. Az apoláros komponensek eltávolítása a legfontosabb az elıkészítés során, 

mert a hidrofób vegyületek a fordított fázisú SPE oszlop tölteteit lefedhetik, túltelíthetik és 

ezáltal megakadályozzák a szteroidok szorpcióját. Illetve együtt eluálódnak a szteroidokkal az 

SPE oszlopról és az LC-MS/MS analízisben okozhatnak mátrixhatást. Zsír mintára 

elıkészítést korábban még nem publikáltak.  

 Az irodalmi módszerek többsége víz mintákból csak az ösztrogének meghatározásával 

foglalkozik [79-89,95]. Azon munkák, amikben már más típusú szteroidok is szerepelnek, 

azok is csak két fajta szteroid család vegyületeit tudták meghatározni vizekbıl úgy, hogy a 

HLB SPE után szilika gélen tovább tisztították a mintákat és hagyományos C-18-as kolonnát 

és ESI ionforrást használtak az LC-MS/MS analízisben [34-36,81,94]. A korábbi munkák a 

kortikoszteroidok, vagy androgének meghatározását szennyvízbıl, illetve talajvízbıl végezte 

[34,93-95], folyóvízi meghatározások idáig hiányoztak. A környezeti minták elıkészítésében 

a viszonylagos nehézséget a biológiai mintákhoz képest az jelenti, hogy teljesen más mátrixok 

jelenlétére lehet számítani a mintákban. Amit megnehezít az is, hogy a ng/L-es koncentráció 

szint eléréséhez a mintákat akár ezerszeresére kell dúsítani, míg a biológiai minták esetében 

az 5-20-szoros dúsítás is elég. A nagy dúsítás miatt a szteroidokkal együtt koncentrálódó és 

eluálódó mátrixok az LC-MS/MS analízis reprodukálhatóságát és kimutatási határát nagyban 

ronthatják. Nem elég csak a minta-elıkészítést optimálni, hanem megfelelı szelektivitású 

analitikai oszlop és APCI forrás használatával megelızhetıek a mátrixhatások [32]. 
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A polimer alapú oszlopok használata a legjobb és leggyakrabban alkalmazott 

megoldás a szteroidok visszatartására és a minták tisztítására. A HLB oszlopok hátránya 

viszont, hogy a minta mátrix vegyületeit is nagymértékben tudja koncentrálni. A HLB felület 

nem tartalmaz külön-külön adekvát kötı helyeket a szteroidok és a mátrixok számára és így 

nem tudja szelektíven szorbeálni a mérendı komponenseket és a mátrixokat, amik így együtt 

eluálódnak majd az oszlopról. Ezen probléma megoldása kevert módú SPE oszlopokkal 

lehetséges. Az ilyen állófázisok fordított fázisú HLB töltetett és a töltetbe ágyazott ioncserélı 

csoportokat tartalmaznak. Ilyen oszlopokra jó példa az Oasis MAX (mixed-mode polymeric 

strong anion exchange and reversed-phase) és az Oasis MCX (mixed-mode polymeric strong 

cation exchange and reversed-phase). A Phenomenex cég Strata-X-C és Strata-X-A néven 

forgalmazza a kevert módú SPE oszlopait. A MAX oszlop a HLB szorbens mellett még erıs 

anioncserélı kvaternerammónium csoportokat tartalmaz, ami a gyenge savas komponenseket 

szelektíven köti meg, ha azok teljesen disszociált állapotban vannak. Az MCX oszlop erıs 

kation cserélı szulfonsav csoportokat tartalmaz a HLB felszínbe ágyazva, ami lehetıvé teszi 

az alacsony pH-n protonált bázikus mátrixok szelektív kötödését az ioncserélın (10. ábra). 

Míg az ionos mátrixok az ioncserélın szorbeálódnak, addig a neutrális szteroidok a fordított 

fázisú felületen. 

   

  A      B 

10. ábra: A MAX (A) és az MCX (B) oszlopok szerkezetei. 
 

Az erıs neutrális szerves oldószerek a szteroidokat könnyen leelúálják a kevert módú 

SPE oszlop fordított fázisú HLB felületérıl, viszont az ioncserélın szorbeálódott ionos 

mátrixokat nem. Ezáltal az ionos mátrixok eltávolítása egy lépéssel lehetıvé válik. 

Mivel a szilárd fázisú extrakció egy folyadékkromatográfiás alkalmazás, a pH szerepe 

rendkívül fontos, amikor ionos mátrixok között kell a komponenseket meghatározni. A 

korábbi fent említett irodalmi hivatkozások nem alkalmaztak pH-kontrollt a minta-elıkészítés 

során. A pH-kontroll alkalmazása viszont a mátrixok összetettsége (savas és bázikus 

vegyületek) miatt szükséges.  
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3.7. Validálás 

Az állatgyógyászati szermaradékokra vonatkozó validálási eljárást az EU 

2002/657/EC rendelete határozza meg [3]. Az ÉTNRL validálási eljárása az Európai Uniós 

rendelet és egy korábbi LC-GC validálási stratégia alapján készült [90].  

Az analitikai módszerek validálása során a 2002/657/EC rendelet alapján meghatározandó 

paraméterek:  

• Szelektivitás,  

• Azonosítás 

• Linearitás,  

• Visszanyerés,  

• Laboron-belüli reprodukálhatóság,  

• Döntési határ (CCα) és kimutatási képesség (CCβ),  

• Kimutatási határ (LOD) és meghatározási határ (LOQ). 

 

A szelektivitást vak és szpájkolt minta kromatogramjainak összehasonlításával 

bizonyítottam. Szelektív a rendszer, ha a komponenseket interferencia nélkül tudjuk mérni, 

tehát ha a mérendı analit retenciós idején belül nem eluálódik zavaró komponens a mintában. 

Az MS/MS detektálásokban négy azonosítás ponttal kell egy komponenst jellemezni 

[3]. Az adott vegyület prekurzor ionja jelent egy azonosítási pontot. A prekurzor ion egy 

átmenete megfelel másfél pontnak. Egy prekurzor ionnal és annak két ionátmenetével 

jellemzett komponensnek tehát összesen négy azonosítási pontja van. A 100%-os 

azonosításhoz viszont nem elég a prekurzor ion és két átmenetének jelenléte a mintában. Csak 

akkor azonosíthatunk teljes biztonsággal egy komponenst, ha az ionátmeneteinek aránya a 

kalibrációs standard oldatban és a mintában bizonyos tolerancián belül megegyezik [3]. A 

megengedett eltérések mértéke az ionok relatív intenzitásainak függvényében változik.  

Ha a két ionátmenet aránya kisebb, mint 10%, akkor a mintában az ion arányuk ±50%-

kal térhet el maximum. Ha két ionátmenet aránya 10% és 20% közötti, akkor a maximális 

eltérés ±30% lehet. 20% és 50% közti ionaránynál maximum ± 25% eltérés engedhetı meg a 

mintákban [3]. 

A linearitás vizsgálatánál a detektor válaszjelét (beütés szám, csúcsterület) ábrázoltam 

a koncentráció függvényében. A linearitást a korrelációs koefficiens (r2) megadásával 

bizonyítottam, illetve a reziduumok véletlenszerő szóródásával. 

A validálási rendelet különbséget tesz a maradékanyag tolerancia határértékkel 

rendelkezı (MRL komponens) és nem rendelkezı (MRPL vagy mrpl komponens) szerek 



 31 

validálása között. MRL szer esetén a visszanyerési és reprodukálhatósági kísérleteket három 

koncentráció szinten a 0,5 MRL, MRL és 1,5 MRL-en kell végezni, míg a másik csoportba 

tartozó vegyületek visszanyerési szintjei az MRPL (mrpl), 1,5 MRPL (1,5 mrpl) és 2 MRPL 

(2 mrpl). Minden koncentráció szinten minimum 6 párhuzamos mérést kell végezni (napon 

belüli visszanyerés). A visszanyerési kísérletet változó körülmények (más személy, más 

hımérséklet, más oldószerek) mellett még két különbözı napon megismételve a három nap 

eredményeibıl számolható a laboron-belüli reprodukálhatóság, aminek a mértéke a relatív 

szórás (RSD%) [3]. A szintenkénti 18 eredménybıl meghatározandó a visszanyerés, a szórás 

és a relatív szórás értéke.  

A módszerek visszanyerésének 10 µg/kg-os szinten 60-115% között kell lennie, míg 1 

µg/kg-os szinten 40% és 120% közötti értékek elfogadhatóak [90]. A 2002/657/EC rendelet 

szerint egy 100 µg/kg alatti mérés reprodukálhatóságának (RSD%) a lehetı legkisebbnek kell 

lennie, de konkrét értéket nem határoz meg a rendelet [3]. Az LC-GC validálási stratégia 

alapján 1-10 µg/kg-os szintek között a 21-30%-os reprodukálhatóság elfogadható [90]. 

A döntési határ (CCα) a szermaradéknak azon koncentrációja a mintában, amelynél 

vagy amely felett MRL típusú szerek esetében 5%-os hibával (α= 5), MRPL (mrpl) 

komponenseknél  1%-os hibával (α= 1) mondhatjuk, hogy a minta pozitív. A döntési határ 

MRL komponensek estében az adott szerre vonatkozó határértékbıl (MRL) és az MRL 

szinten mért reprodukálhatóság szórásából számolható (CCα= MRL + 1,64 x Sreproduk,MRL). 

MRL-lel nem rendelkezı szerek esetében a döntési határ módszer reprodukálhatóságán és 

bizonytalanságán alapuló kalibrációs eljárással vagy a jel/zaj arány háromszorosaként 

számolható. A zaj tartományának meghatározásához húsz különbözı vak mintát kell elemezni 

az adott módszerrel és a szermaradékok retenciós idején belül meghatározni a zaj szint 

mértékét [3].   

A kimutatási képesség (CCβ) azon anyagok esetében, amelyek engedélyezett 

határértékkel rendelkeznek azt a koncentrációt jelenti, ahol a módszer 1-β bizonysággal képes 

kimutatni határérték feletti maradékanyag mennyiséget a mintában. MRL-lel nem rendelkezı 

anyagok esetében a kimutatási képesség megadja azt a koncentrációt, ahol a módszer 1-β 

bizonysággal képes kimutatni a szermaradékot a nem megfelelı mintában. A kimutatási 

képesség a döntési határból és a döntési határ reprodukálhatóságából számítható:  

CCβ= CCα  + 1,64 x SCCα. 

A kimutatási határ (LOD) az LC-MS/MS mérésekben a szermaradéknak azon 

legkisebb koncentrációja a mintában, ahol a komponens mindkét ionátmenete megvan és az 

ionátmenetek aránya még elfogadható. Az MS/MS mérések kimutatási határát a jel/zaj 
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viszony háromszorosaként vagy zaj/meredekség arányának háromszorosaként adtam meg. A 

meghatározási határt (LOQ) az LOD 3,33-szorosaként számoltam. 
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4. FELHASZNÁLT VEGYSZEREK, ESZKÖZÖK, M ŐSZEREK 

4.1. Felhasznált vegyszerek 

Az elemzések során csak nagytisztaságú standardokat és vegyszereket használtam. A 

használt oldószerek folyadékkromatográfiás, illetve LC-MS tisztaságúak voltak. 

 

Standardok: 

Triamcinolon (Sigma-Aldrich Kft., Budapest, Magyarország) 

Dexametazon (Sigma-Aldrich Kft., Budapest, Magyarország) 

Flumetazon (Sigma-Aldrich Kft., Budapest, Magyarország) 

Prednizolon (Sigma-Aldrich Kft., Budapest, Magyarország) 

Metilprednizolon (Sigma-Aldrich Kft., Budapest, Magyarország) 

Metilprednizon 1 mg/mL-es oldat etanolban (CRL RIVM, Bilthoven, Hollandia) 

Triamcinolon acetonid (Sigma-Aldrich Kft., Budapest, Magyarország) 

Kortizol (Sigma-Aldrich Kft., Budapest, Magyarország) 

Boldenon (Sigma-Aldrich Kft., Budapest, Magyarország) 

Epitesztoszteron (Sigma-Aldrich Kft., Budapest, Magyarország) 

Metiltesztoszteron (Sigma-Aldrich Kft., Budapest, Magyarország) 

Nortesztoszteron (Sigma-Aldrich Kft., Budapest, Magyarország) 

Progeszteron (Sigma-Aldrich Kft., Budapest, Magyarország) 

Kortizol-d4 (Medical Isotopes, Pelham, USA) 

Tesztoszteron-d5 (Dr. Ehrenstorfer GmbH, Augsburg, Németország) 

 

Egyéb vegyszerek: 

Ioncserélt víz: Mili-Q  

Ammónium-acetát, HPLC minıségő (Reanal Kft., Budapest, Magyarország) 

Ammónium-acetát, LC-MS minıségő (Sigma-Aldrich Kft., Budapest, Magyarország) 

Nátrium-acetát, analitikai tisztaságú (Reanal Kft., Budapest, Magyarország) 

Nátrium-acetát-3-víz, analitikai tisztaságú (Reanal Kft., Budapest, Magyarország)  

Nátriumhidroxid, szemcsés (Reanal Kft., Budapest, Magyarország  

Helix Pomatia β-glucuronidase/aryl sulfatase, Calbiochem 1 MU (Merck Kft., 

Budapest, Magyarország) 

25%-os ammónia oldat (Scharlau, Barcelona, Spanyolország) 

Ecetsav, HPLC minıségő (Merck Kft., Budapest, Magyarország) 

Ecetsav, LC-MS minıségő (Merck Kft., Budapest, Magyarország) 



 34 

Metanol, HPLC minıségő (Promochem Kft., Budapest, Magyarország) 

Metanol, LC-MS minıségő (Merck Kft., Budapest, Magyarország) 

Acetonitril, HPLC minıségő (Merck Kft., Budapest, Magyarország) 

Diklórmetán, HPLC minıségő (Merck Kft., Budapest, Magyarország) 

Aceton, HPLC minıségő (Promochem Kft., Budapest, Magyarország) 

Etilacetát, HPLC minıségő (Promochem Kft., Budapest, Magyarország)  

4.2. Felhasznált mőszerek és eszközök  

Mőszerek: 

Sigma 3-18K centrifuga (Osterode am Harz, Németország) 

WhirliMixer kémcsıkeverı (Fisons Scientific, Nagy Britannia) 

Caliper TurboVap LV minta bepárló (Hopkinton, MA, USA) 

Janke & Kunkel IKA KS125 rázógép (Staufen, Németország) 

 

Eszközök: 

Mérılombik (A jelzéső): 10, 25, 50 mL 

Papírszőrı, MN 615 ¼ x φ 240 mm (Macherey-Nagel, Düren, Németország) 

Nylonszőrı, 0,45 µm-es (Macherey-Nagel, Düren, Németország) 

pH csíkok (Roth GmbH, Karlsruhe, Németország) 

Hamilton fecskendı: 10, 25, 50 µL-es 

Autómata pipetta: 200, 1000, 5000 µL-es 

Mintatartó üvegcsék kupakkal (Via Lab Kft., Budapest, Magyarország) 

Fızıpoharak 

50 mL-es PP centrifugacsövek 

Üvegtölcsér 

VacMaster (Merck Kft., Budapest, Magyarország) 

Bepárló üvegcsövek 

Oasis HLB SPE oszlopok (3 mL, 60 mg, 30 µm és 6 mL, 200 mg, 30 µm) (Waters 

Kft., Budapest, Magyarország) 

Oasis MAX és MCX SPE oszlopok (3 mL, 60 mg, 30 µm) (Waters Kft., Budapest, 

Magyarország) 

Strata Si-1 SPE oszlopok (6 mL, 500 mg, 55 µm, 70 A) (Gen-Lab Kft., Budapest, 

Magyarország) 

Supelco Supelcosil ABZ + PLUS (150 mm x 3 mm, 3 µm) kolonna (Sigma-Aldrich 

Kft., Budapest, Magyarország) 



 35 

Supelco Ascentis Express C-18 (150 mm x 4,6 mm, 2,7 µm) kolonna (Sigma-Aldrich 

Kft., Budapest, Magyarország) 

Phenomenex Gemini C-18 (150 mm x 4,6 mm, 5 µm) kolonna (Gen-Lab Kft., 

Budapest, Magyarország) 

Phenomenex Gemini C-18 (4 mm x 3 mm) elıtét kolonna (Gen-Lab Kft., Budapest, 

Magyarország) 

4.3. Folyadékkromatográfiás-tandemtömegspektrometriás rendszer 

A mérésekhez Agilent 6410A Triple Quad LC/MS (Agilent Technologies, Palo Alto, CA, 

USA) készüléket használtam, amely az alábbi egységekbıl áll:  

 

Agilent 1200 HPLC: 

Légtelenítı (G1379A) 

Biner pumpa (G1312A) 

Automata mintaadagoló (G1329A)  

Kolonna termosztát (G1316A) 

 

Detektor: 

Agilent 6410A háromkavadrupolos tömegszelektív detektor 

Multimód ionforrás (G1978B) 

 

Szoftverek: 

Adatgyőjtı szoftver: Agilent Mass Hunter B.01.03 és B.01.04 Data Acquisition 

Minıségi kiértékelı szoftver Agilent Mass Hunter B.01.03 Qualitative  

Mennyiségi kiértékelı szoftver Agilent Mass Hunter B.01.03 és B.01.04 Quantitative  

 

A tej módszer adaptálását Agilent 6460 Triple Quad LC/MS (Agilent Technologies, Palo 

Alto, CA, USA) készüléken végeztem, amely Agilent 1200 HPLC és Agilent 6460 MS/MS 

detektor kapcsolásából áll. A készülék Agilent Jet Stream (G1958-65138) ionforrással 

mőködött. 
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4.4. Használt oldatok 

• 1 mg/mL-es metanlos standard törzsoldatok, melyek  -20 ºC-on egy évig tárolhatóak 

[30]. 

• 1 µg/mL-es metanolos standard munkaoldatok, melyek az adott módszerben szereplı 

szteroidokat tartalmazta. Az oldatot mérés elıtt frissen készítettem. 

• 2 M-os nátrium-acetát puffer (pH 5,2). 

• 5%-os (v/v) ecetsav oldat (pH 2,3). 

• 0,1 M-os NH3 oldat (pH 11). 

• 1 M-os vizes nátriumhidroxid oldat. 

• 5 mM-os ammónium-acetát oldat (pH 7). 

• 5 mM-os ammónium-acetát oldat + 0,01% (v/v) ecetsav (pH 5,4). 

• 5 mM-os ammónium-acetát oldat + 0,025% (v/v) ecetsav (pH 4,4). 

• 5 mM-os ammónium-acetát oldat + 0,05% (v/v) ecetsav (pH 4,1). 
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5. LC-MS/MS STANDARD SZINT Ő ELVÁLASZTÁSOK KIDOLGOZÁSA 

5.1. Az MS/MS detektor optimálása 

A detektor beállítása során a szteroidokat jellemzı ionátmeneteket kerestem meg és 

optimáltam maximális intenzitásra. Kromatográfiát még nem alkalmaztam csak a HPLC-t 

kötöttem össze az MS/MS detektorral egy kapilláris összekötı interfésszel.  

A HPLC-vel áramló oldatos injektálásos rendszert (flow injection analysis, FIA) 

alkalmazva felvettem a vegyületek tömegspektrumát, hogy az egyes szteroidokhoz tartozó 

legintenzívebb prekurzor ionokat megtaláljam. A FIA során 5 mM ammónium-acetát + 0,05% 

ecetsav puffer (pH 4,1)-metanol (30:70, v/v) oldószerbe injektáltam a metanolban külön-

külön egyenként hígított 1 µg/mL-es standard munkaoldatokat. Az injektálási térfogat 1 µL, 

az áramlási sebesség 0,3 mL/perc volt. Elıször az ionizációs módokat (ESI/APCI) és a 

polaritásokat (pozitív/negatív) változtattam csak. Csak egy kvadrupol analizátort használva, 

MS2 scan módban 100 és 130 V-os fragmentor feszültségeken vettem fel a spektrumokat (1. 

melléklet).  

A szteroidok ESI-vel és APCI-val is ionizálhatóak voltak, de az APCI mód jóval 

intenzívebb ionáramokat eredményezett. A szteroidok 3-as szénatomján levı keto csoport jól 

protonálható, pozitív módban [M+H]+-ként adtak molekula iont (prekurzor iont). Negatív 

módban csak a kortikoszteroidoknak volt jellemzı anyaionjuk. A kortikoszteroidok az 

oldószer acetát ionjaival adduktot képeznek és [M+CH3COO]--ként negatív módban a pozitív 

módhoz képest két nagyságrenddel nagyobb intenzitású prekurzor iont adtak. Kivéve a 

triamcinolon, amelynek [M-H]- prekurzor ionja intenzívebb volt az acetát addukt ionnál és a 

[M+H] + molekulaionnál is (4. táblázat). Így az androgéneket és a progeszteront pozitív 

módban, a kortikoszteroidokat pedig negatív módban optimáltam tovább. 

A prekurzor ionok optimálásának a lényege, hogy megtaláljuk azt az ideális 

fragmentor feszültség értéket, amin az adott anyaion a legintenzívebb. A fragmentor 

feszültség a belépı kapilláris két vége közti potenciál különbség. A kapilláris az ionforrás és 

az elsı kvadrupol analizátor között helyezkedik el. Erre a gyorsító feszültségre azért van 

szükség, mert az ionforrás után a belépı kapillárisban még csak elıvákuum van és a 

molekulák szabad úthossza így nem éri el a maximális értéket. A fragmentor feszültség az 

iontranszfer kapilláris kilépı része és a skimmer között esik. A fragmentor feszültség jó 

megválasztása azért is fontos, mert túl kis potenciálon kevés ion jut az analizátor térbe, így az 

intenzitás alacsony lesz. Túl nagy fragmentor feszültség pedig eltörheti a prekurzor iont, ami 

szintén intenzitás csökkenést eredményez. Általánosan elmondható, hogy minél nagyobb a 

vegyület, annál nagyobb fragmentor feszültség szükséges. A fragmentor feszültség 
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tartományát 90-150 V között változtattam 5 V-os lépésenként. A fragmentor feszültségek 

közül azt választottam, amelyen az adott komponens prekurzor ionáramának a beütésszáma 

(cps) a legnagyobb volt.  

Továbbra is FIA módszert alkalmazva az adott fragmentor feszültségekre optimált 

anyaionokat az MS/MS detektorban product ion scan módban fragmentáltam. Product ion 

scan módban, ahol már mindkét kvadrupol és az hexapol ütközési cella is aktív, az elsı 

kvadrupol SIM módban csak a prekurzor iont engedi át az ütközési cella felé. Az ütközési 

cellában az adott feszültségen (ütközési energia, collision energy, CE) gyorsított ionok nagy 

tisztaságú nitrogén ütközési gázzal ütközve fragmentálódnak. Az ütközési gáz nyomása 1,07 

Pa. A fragmenseket a scan módban mőködı második kvadrupol detektálja (1. melléklet). 

Product ion scan módban az anyaion és annak fragmentor feszültsége adott, itt az ütközési 

energiát változtatjuk az optimálásnál, illetve beállítjuk a pásztázási tartományát a második 

kvadrupolnak. A fragmensek különbözı ütközési potenciálon érik el maximális 

intenzitásukat. Az ütközési energiát 1 V-os lépésközzel 0 és 30 V között változtattam. Egy 

molekulának két legintenzívebb fragmensét választottam az adott ütközési energián, ezáltal 

kialakultak az MRM módhoz szükséges ionátmenetek. A belsı standardokat csak egy 

ionátmenettel jellemeztem (4. táblázat).  

MRM módban mindkét kvadrupol SIM módban mőködik és csak az adott 

komponenseket jellemzı ionátmenteket engedi az analizátor a fotóelektron sokszorozó 

detektor felé. MRM módban a két ionátmenet és azok aránya (ion arány) jellemzi 100%-osan 

az adott komponenseket. A 4. táblázatban félkövérrel kiemelt ionátmenet az intenzívebb 

átmenetet (quantifier) jelöli, amit a mennyiségi értékelésre használtam, a gyengébbik 

átmenetet (qualifier) pedig a minıségi azonosításra alkalmaztam.  

Az ionátmenetek intenzitása tovább növelhetı, ha az ionforrás és a szárító gáz 

hımérsékletét optimáljuk, illetve ha a porlasztó nyomást és a szárítógáz áramát változtatjuk. 

A porlasztó gáz nyomásának APCI módban a maximálisnak kell lennie, így azt 60 psi-re 

(413,7 kPa) állítottam, a szárító gáz áramának pedig a multimód ionforrásban mindig 5 

L/perc-en kell lennie [91]. Az ionforrás hımérséklete viszont döntıen befolyásolja az 

átmenetek intenzitását. A forrás főtését infravörös emitterek biztosítják a multimód 

ionforrásban. A forrásba a főtött szárítógáz az ionok mozgásával ellentétes irányból lép be, az 

iontranszfer kapilláris mellıl. A szárítógáz főtése és az ion forrás főtése térben elkülönül. 

APCI módban a magas forrás hımérséklet nagyobb ionáramokat eredményez. Az ionforrás 

hımérsékletét 150-250 ºC között 10 ºC-os lépésközzel változtatva felvettem az MRM 

spektrumokat és azt a hımérsékletet választottam, ahol az intenzitás a maximumot elérte. Az 

androgén hormonok és a progeszteron esetében a maximális ionforrás hımérsékletet a 250 
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ºC-ot találtam ideálisnak. A kortikoszteroidok esetében viszont, ahol acetát addukt prekurzor 

ionok vannak az alacsonyabb hımérséklet volt megfelelı. Ugyanis a hımérsékletet növelve 

az adduktok felnyílnak és kevesebb prekurzot ion tud az analizátorba jutni, ami jel csökkenést 

eredményezett. Kortikoszteroidok esetén a 160 ºC volt az optimális ionforrás hımérséklet. A 

szárító gáz hımérséklete nem változtatta szignifikánsan az intenzitásokat, így azt az Agilent 

ajánlásának megfelelıen az ionforrás hımérsékletéhez képest kb. 150 ºC-kal magasabbra 

állítottam [91]. Ez a kortikoszteroidok esetében 300 ºC-ot, míg az androgének és a 

progeszteron esetén a maximális 350 ºC-ot jelentette. Az ionforrás ezen négy paramétere 

(ionforrás hımérséklete, szárítógáz árama és hımérséklete, illetve a porlasztó nyomás) 

minden módszerben azonos volt. 

 

4. táblázat: A vizsgált szteroidok ionátmenetei, az átmenetekhez tartozó optimális fragmentor feszültség és 
ütközési energia értékek. 

Komponensek 
Anyaion 

(m/z) 
Leányionok 

(m/z) 
Fragmentor 

(V) 
CE 
(V) 

TRIAM [M-H] - 

393.1 
345.1 
325.1 

120 
10 
10 

PRED [M+CH3COO]- 

419.3 
329.4 
280.1 

110 
20 
25 

METPREDON [M+CH3COO]- 

431.2 
342.2 
313.2 

90  
5  
15  

FLU [M+CH3COO]- 

469.3 
379.2 
305.3 

140 
10 
30 

DXM [M+CH 3COO]- 

451.3 
361.1 
307.2 

90 
15 
30 

METPRED [M+CH3COO]- 

433.2 
343.2 
309.2 

110  
15  
25  

TRIAM-AC [M+CH 3COO]- 

493.3 
413.3 
337,0 

150 
20 
20 

Kortizol [M+CH3COO]- 

421.3 
331.3 
297.2 

120 
10 
25 

Kortizol-d4 [M+CH3COO]- 

425.3 335.1 90 15 

Boldenon [M+H]+ 

287.4 
135.1 
173.1 

110 
10 
30 

Epitesztoszteron [M+H]+ 

289.2 
97.1 
109.4 

120 
25 
30 

Nortesztoszteron [M+H]+ 

275.2 
109.1 
145.2 

140 
25 
25 

Metiltesztoszteron [M+H]+ 

303.3 
109.4 
97.3 

140 
30 
30 

Progeszteron [M+H]+ 

315.1 
109.1 
97.1 

110 
25 
25 

Tesztoszteron-d5 [M+H]+ 

294.3 100.3 120 30 

 

Az áramlási sebességet a FIA rendszerben 0,3-0,8 mL/perc között változtatva nem 

változott az átmenetek intenzitása. 0,8 mL/perc felett már csökkentek az átmenetek 
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intenzitása, így ezen a 0,3-0,8 mL/perc közti tartományon belül dolgoztam, mikor a 

kromatográfiás elválasztások optimálását végeztem. 

5.2. A folyadékkromatográfiás elválasztások optimálása 

Az LC-MS módszerekben gyakori a rövid és kis belsı átmérıjő (50 mm x 2,1 mm) 

kolonnák alkalmazása. Ennek az oka, hogy így kis áramlási sebességet lehet alkalmazni, ami 

növeli az ionizációs hatásfokot az ionforrásban. Viszont a kolonnák méretének a 

csökkentésével drasztikusan lecsökken az állófázis tömege. Egy 250 mm hosszú és 4,6 mm 

belsı átmérıjő (250 mm x 4,6 mm) kolonna  töltete kb. 2,9 g, míg az 50 mm x 2,1 mm-es 

kolonnáé már csak kb. 0,121 g. A terhelhetıség arányos a kolonnában levı állófázis 

tömeggel. Összetett minták esetén még a legalaposabb minta-elıkészítés után is sok mátrixot 

tartalmazhat a minta, ami túl telítheti a kis töltető kolonnát és így lerontja az elválasztás 

hatékonyságát. Ezért mindig viszonylag hosszú (150 mm) és nagyobb belsı átmérıjő (3; 4,6 

mm) kolonnákat használtam a módszerfejlesztések során. Ez az ionizáció szempontjából se 

jelentett problémát, mert 0,8 mL/perc-es áramlásnál még maximális intenzitáson tudtam az 

ionátmeneteket detektálni. A nagy kolonnák használata azért is elınyös, mert növeli a 

felbontást a szteroidok és a mátrixok között, így csökkennek a háttér komponensek 

ionelnyomó vagy ionerısítı hatásai.  

Az LC elválasztások optimálásának az elsı lépése mindig az, hogy meggyızıdjünk a 

molekulák polárosságát jellemzı Log P értékekrıl, illetve ionos vegyületek esetén a pKa 

értékrıl. Ionos komponenseknél a Log D-pH függvény segítségével lehet a molekula 

polárosságát követni a pH függvényében. A szteroidok közepesen poláros, neutrális 

vegyületek, molekuláris formájukat nem befolyásolja a pH, így a mozgófázisban nem 

szükséges a pH-kontroll. Viszont a mozgó fázis összetétele az ionizációt befolyásolja. A 

kortikoszteroidok esetében, ahol a prekurzor ionok acetát adduktok az eluens acetát 

tartalmának növelése intenzitásnövekedést okoz. Ammónium-acetát sót inkább az 

alacsonyabb hımérsékleten mőködı ESI forrásokban alkalmaznak, de mivel az APCI 

forrásban csak 160 ºC volt a hımérséklet, így az acetát is jól alkalmazható volt.  Bár az 

ammónium-acetát illékony só mégse növelhetı a koncentrációja nagymértékben a 

mozgófázisban. A maximálisan megengedett ammónium-acetát koncentráció 5 mM lehet 

[89]. Az acetát ionok mennyiségét tovább növelhetjük, ha ecetsavat teszünk az eluensbe. 

Ezzel egyszerre egy olyan acetát puffert is létrehozunk a mozgófázisban, aminek a pH-ja 

állandó értéken marad. Az ecetsav bevitele akkor volt nagyon elınyös, amikor az 

androgéneket és a progeszteront együtt mértem a kortikoszteroidokkal (Duna víz módszer), 

mert az ecetsav megemelte a protonok koncentrációját a mozgófázisban, ami következtében 
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az androgének és a progeszteron [M+H]+ molekulaionjainak intenzitása is megnıtt az MS-

ben.   

A mozgófázis szerves oldószereként mindig metanolt használtam, mert a multimód 

ionforrás APCI része metanollal sokkal érzékenyebb, mint más szerves oldószerekkel [91]. 

A kortikoszteroidok LC-MS/MS rendszerő meghatározását nagymértékben 

befolyásolják a mátrixok. A minták dúsítása során ezen mátrixok koncentrációja a dúsítással 

együtt növekszik, ami azonos retenciós idı esetén ionelnyomást okoz. Az injektált térfogat 

növelése a dúsításhoz hasonló módon növeli az ionelnyomást, optimális injektálási térfogat 

biológiai mintából kortikoszteroidok mérése esetén 10 µL [58]. A biológiai módszerek 

kidolgozásakor mindig 10 µL-t adagoltam a kolonnára, a víz módszer esetén 10 és 50 µL 

között változtattam az injektálási térfogatot.    

5.3. LC-MS/MS elválasztás kidolgozása kortikoszteroidok meghatározására 

szarvasmarha vizeletbıl 

Vizelet esetén a folyadékkromatográfiás elválasztást a választott kortikoszteroidokra 

(TRIAM, PRED, FLU, DXM, METPRED és TRIAM-AC) egy teljesen porózus kolonnán 

(Gemini C-18) optimáltam (5-6. táblázat). A módszer kialakításában a fı nehézséget a belsı 

standard (internal standard, ISTD) választása jelentette. Deuterizált kortikoszteroidok közül 

még csak a kortizol-d4 és a TRIAM-AC-d7 volt elérhetı. A korábban publikált munkákban a 

TRIAM-AC-d7 belsı standardot használták, de csak a TRIAM-AC kiértékeléséhez, a többi 

komponensre nem volt alkalmazható. A többi kortikoszteroid a kvanitatív értékelés során így 

külsı standard módszert használtak [30-31,58]. Ennek az oka az, hogy a belsı standardot a 

minta-elıkészítés elıtt adták a mintához és az elıkészítés során keletkezı veszteségeket 

próbálták vele kompenzálni [30-31,58].  

A belsı standard egyik fı szerepe az LC-MS mérésekben, hogy kompenzálja az 

ionforrás mintáról-mintára változó ionizációs hatásfokát. Ezáltal javítja a mennyiségi 

értékelés pontosságát [92]. 

Egy korábbi hivatkozásban vizelet és plazma mintákhoz kortizol-d4-et használtak 

ISTD-ként [69]. Ebben a munkában Synergi 4 MAX-RP kolonnán sikerült a belsı standardot 

interferencia nélkül mérni. A Gemini C-18-as oszlopon viszont problémát jelentett az 

elválasztásban, hogy a kortizol-d4-gyel azonos retencióban eluálódik egy a vizelettel ürülı 

természetes eredető hormon, a tetrahidrokortizol. Ennek a molekulasúlya és szerkezete 

teljesen megegyezik a kortizol-d4-ével, így ionátmenetei is azonosak, ami interferenciát 

okozott [70-71].  
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Mivel az androgén típusú szteroidok szerkezetileg nagyon hasonlítanak a 

kortikoszteroidokhoz, ezért egy deuterizált androgén belsı standardot, a tesztoszteron-d5-öt is 

kipróbáltam az ionforrás korrigálására. Bár az androgének a kortikoszteroidokhoz képest 

ellentétes polaritású prekurzor iont adnak, ez nem jelentett problémát. Ugyanis a készülék a 

polaritás váltásokat jól kezelte és a polaritás váltások nem befolyásolták az értékelés 

pontosságát. A tesztoszteron-d5-öt a minta-elıkészítés végén 8 µg/L koncentrációban adva a 

mintához minden komponensre alkalmazható volt és nagyban növelte a módszer precizitását, 

reprodukálhatóságát [70]. 

 

      5. táblázat: A vizelet LC-MS/MS módszer kromatográfiás paraméterei. 

Kolonna: Gemini C-18  
(150 mm x 4,6 mm, 5µm) 

Kezdeti eluens összetétel: 5 mM acetát puffer (pH 4,1)/metanol  
(50/50, v/v) 

Áramlási sebesség: 0,8 ml/perc 
Kolonna hımérséklete: 30 °C 
Gradiens elúció: Idı (perc)            metanol (v/v %) 

0                            50 
10                         100 
12                         100 
12,5                       50 

Injektálási térfogat: 10 µL 
Analízis idı: 21 perc 

 

      6. táblázat: A vizelet módszer MS/MS beállításai. Detektálás: MRM, ionforrás: APCI. 

Szegmens 
Idı 

(perc) 
Ion polaritás 

∆EMV 
(V) 

Komponens 
Anyaionok 

(m/z) 
Leányionok 

(m/z) 
Dwell time 

(ms) 
Fragmentor 

(V) 
CE 
(V) 

1 0-5,0 negatív 0 Nincs adat 
győjtés 

2 5,0-6,5 negatív 300 
TRIAM 393,1 345,1 

325,1 
200  
200  

120 
10 
10 

PRED 419,3 329,4 
280,1 

75  
75  

110 20 
25 

METPRED 433,2 343,2 
309,2 

75  
75  

110 
15 
25 

DXM 451,3 361,1 
307,2 

75  
75  90 

15 
30 

FLU 469,3 379,2 
305,3 

75  
75  

140 10 
30 

3 6,5-9,0 negatív 150 

TRIAM-
AC 

493,3 413,3 
337,0 

75  
75  

150 20 
20 

4 9,0-21,0 pozitív 150 Tesztosz-
terone-d5 

294,3 100,3 200 120 30 

        ∆EMV: Delta Electron Multiplier Voltage (a fotóelektron sokszorozóra adható plusz feszültség, ami a szekunder emissziók intenzitását       

       növeli a detektorban.). 

 

Az eluens összetételében a maximális mennyiségő 5 mM ammónium-acetátot 

alkalmaztam az acetát adduktok intenzitásának növeléséhez, de az ISTD érzékenységének 

növeléséhez 0,05% (v/v) ecetsavat is tettem a pufferba. Az elválasztásban gradiens elúciót 
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alkalmaztam, ami keskeny zónákat eredményezett, növelte a koncentrációt a 

csúcsmaximumban, így kisebb kimutatási határt tudtam elérni (2. melléklet).  

A detektor felosztásában (szegmentálás) se jelentett problémát a polaritás váltás a 

kortikoszteroidok és az ISTD között, mert jól elváltak a komponensek egymástól, a retenciós 

idık jól reprodukálhatóak voltak, így a szegmensváltással történı polaritás váltás nem 

jelentett problémát (6. táblázat). A 3. szegmensben eluálódó szteroidok dwell time-ját úgy 

választottam meg, hogy kb. 20 pontból álljanak a csúcsok, ez az integrálás és 

reprodukálhatóság szempontjából ideális [11].  

5.4. LC-MS/MS elválasztás kidolgozása kortikoszteroidok meghatározására nyers 

szarvasmarha tejbıl 

Tej mátrix esetén a kromatográfiás elválasztásnál nagy hangsúlyt fektettem az 

állófázis megválasztásánál arra, hogy minél nagyobb felbontású kolonnán végezzem az 

analízist, ugyanis a tejben nagy koncentrációban levı apoláros lipoidok (glikolipoidok, 

foszfolipoidok és szterinek) teljes eltávolítása a vizsgált kortikoszteroidok (PRED, 

METPREDON, FLU, DXM és METPRED) mellıl a minta-elıkészítéssel nem lehetséges, 

viszont jó kromatográfiás elválasztással a mátrixhatásuk elkerülhetı. Ascentis Express C-18-

as kéregszerkezető kolonnán határoztam meg a kortikoszteroidokat (3. melléklet), amin nagy 

csúcskapacitást lehet elérni neutrális szteroidok elválasztásában izokratikus és gradiens 

elúciós módszerrel is [13]. A gradiens elúció alkalmazása két szempontból is indokolt volt. 

Egyrészt a szteroidok alapvonalon levı szélessége így mindössze 0,1 percre csökkent, ami 

2,5-3-szor keskenyebb, mint a Gemini C-18-as oszlopon volt. A keskeny zónák jobb 

érzékenységet eredményeztek, és így lehetıvé vált a vizsgált kortikoszteroidok 1 µg/kg 

koncentráció szint alatti meghatározása. Másrészt a nagyon apoláros mátrixokat a gradiensben 

levı magas szerves fázis lemosta az oszlopról (7. táblázat), így azok a validálás során nem 

befolyásolták az egymás után injektált minták hatékony analízisét. 

A keskeny zónák lehetıvé tették a kortikoszteroidokra vonatkozó szegmens (2. 

szegmens) 1 percre történı redukálását (8. táblázat), ugyanez a szegmens Gemini C-18-as 

oszlopon 2,5 perc volt (6. táblázat). 

A metanol használatával megnıtt a nyomásesés az oszlopon a 2,7 µm-es 

szemcseátmérı miatt, ezért kisebb áramlási sebességet választottam (0,7 mL/perc), de az 

analízis idıt így is 6 perccel le tudtam rövidíteni a Gemini C-18-as kolonnához képest (5. és 

7. táblázat). Egy korábbi kortikoszteroid LC-MS/MS módszerben rövidebb és keskenyebb 

(100 mm x 2,1 mm, 1,8 µm) Zorbax Eclipse XDB kolonnán csak izokratikus elválasztással 

tudtak 15 perces analízis idıt elérni [58]. Pedig az izokratikus elválasztások mindig 
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rövidebbek a gradiens elúcióhoz képest, mert izokratikus módban nem változik az eluens 

térfogat-százalékos összetétele és így nem kell idıt fordítani a mozgófázis kezdı 

összetételének visszaállásra. 

 

   7. táblázat: A tej LC-MS/MS módszer kromatográfiás paraméterei. 

Kolonna: Ascentis Express C-18  
(150 mm x 4,6 mm, 2,7 µm) 

Kezdeti eluens összetétel: 5 mM acetát puffer (pH: 4,1)/metanol 
(50/50, v/v) 

Áramlási sebesség: 0,7 ml/perc 
Kolonna hımérséklete: 30 °C 
Gradiens elúció: Idı (perc)            metanol (v/v %) 

0                             50 
6                             100 
9                             100 
9,5                          50 

Injektálási térfogat: 10 µL 
Analízis idı: 15 perc 

 

     8. táblázat: A tej módszer MS/MS beállításai. Detektálás: MRM, ionforrás: APCI. 

Szegmens 
Idı 

(perc) 
Ion polaritás 

∆EMV 
(V) 

Komponens 
Anyaionok 

(m/z) 
Leányionok 

(m/z) 
Dwell time 

(ms) 
Fragmentor 

(V) 
CE 
(V) 

1 0-5,3 negatív 0 Nincs adat 
győjtés 

PRED 419,3 329,4 
280,1 

75  
75 

110 
20 
25 

METPREDON 431,3 341,3 
309,0 

75  
75  

150 
20 
20 

FLU 469,3 379,2 
305,3 

75  
75  

140 
10 
30 

DXM 451,3 361,1 
307,2 

75  
75  90 

15 
30 

2 5,3-6,3 negatív 150 

METPRED 433,2 343,2 
309,2 

75  
75  

110 15 
25 

3 6,3-15,0 pozitív 150 Tesztoszterone
-d5 

294,3 100,3 200  120 30 

       ∆EMV: Delta Electron Multiplier Voltage (a fotóelektron sokszorozóra adható plusz feszültség). 

 

Bár az Ascentis Express nagy felbontást eredményezett a kortizol-d4-et alapvonalon 

nem tudta elválasztani a tejben is kiválasztódó tetrahidrokortizoltól, így a kortizol-d4 ismét 

nem volt alkalmazható belsı standardként. A már korábban a vizelet módszerben sikerrel 

alkalmazott tesztoszteron-d5-öt a minta-elıkészítés végén 2 µg/kg koncentrációban adva a tej 

mintához nagyfokúan javította a módszert.  
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5.5. LC-MS/MS elválasztás kidolgozása kortikoszteroidok meghatározására sertés 

zsírból 

A zsír rendkívül apoláros mátrix, így az apoláros mátrixok LC-MS/MS elválasztást 

befolyásoló hatására ezen mátrix esetén lehet a legjobban számítani. Bár a minta-

elıkészítéssel az apoláros komponensek egy része eltávolítható, a közepesen poláros 

mátrixokat a választott kortikoszteroidoktól (PRED, METPREDON, FLU, DXM és 

METPRED) nem lehet teljes mértékben eltávolítani. A zsír módszer kidolgozásakor a tej 

módszerben sikerrel használt Ascentis Express C-18-as oszlopot használtam (4. melléklet). A 

kolonna szelektivitását izokratikus elválasztással növeltem. Az izokratikus módszerrel az 

analízis idıt 7,5 percre tudtam csökkenteni, ami a kortikoszteroidok HPLC rendszerő 

elválasztásában az eddig elért legrövidebb elemzési idı, a fent említett kisebb töltető Zorbax 

Eclipse XDB kolonnán izokratikus elválasztással elért analízis idı fele [58]. Az analízis idıt 

az is rövidítette a tej módszerhez képest, hogy magasabb áramlási sebességet (0,8 mL/perc) 

tudtam alkalmazni (9. táblázat). Az eluens összetétele nem érte el a maximális viszkozitású 

(50/50, v/v) metanol-víz elegyet és így a nyomásesés kisebb volt a kolonnán.  

 

9. táblázat: A zsír LC-MS/MS módszer kromatográfiás paraméterei. 

Kolonna: Ascentis Express C-18  
(150 mm x 4,6 mm, 2,7 µm) 

Kezdeti eluens összetétel: 5 mM acetát puffer (pH: 5,4)/metanol 
(40/60, v/v) 

Áramlási sebesség: 0,8 ml/perc 
Kolonna hımérséklete: 30 °C 
Injektálási térfogat: 10 µL 
Analízis idı: 7,5 perc 

 

A vizelet és tej mátrixoktól eltérıen viszont zsírban nem választódik ki a 

tetrahidrokortizol, és így a deuterizált kortikoszteroid belsı standard, a kortizol-d4 már 

alkalmazható volt (10. táblázat). Mivel a szteroidok neutrálisak, így nem lett volna szükség az 

eluensben az ecetsav pozitív ionizációt növelı hatására se. Viszont az acetát adduktok miatt 

nem mindegy mennyi az acetátion koncentráció a mozgófázisban, ezért a standard LC-

MS/MS módszerben az eluens acetát koncentrációját is optimáltam. 
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11. ábra: Csúcsterületek változása a különbözı acetátion tartalmú mozgófázisokban mátrix nélküli 

standard oldat injektálásakor. 
 

Olyan négy különbözı vizes acetát puffert készítettem, amiben mindegyik 5 mM 

ammónium-acetátot tartalmazott, de különbözı mennyiségő ecetsavat. Az elsı oldat (a) nem 

tartalmazott savat (pH 7,0). A második (b) 0,01% (v/v) savat (pH 5,4), harmadik (c) 0,025% 

(v/v) savat (pH 4,4) és az utolsó (d) 0,05% (v/v) savat (pH 4,1) tartalmazott. Az eluensek a 

különbözı puffer oldatok és metanol elegye (40/60, v/v) volt, az elválasztás izokratikus 

módszerrel történt. A különbözı mozgófázisokat alkalmazva tiszta HPLC oldószerben hígított 

standard oldatot injektáltam az LC-MS/MS rendszerbe. A standard oldat 4 µg/kg PRED-et, 10 

µg/kg METPREDON-t, 1 µg/kg FLU-t, 1 µg/kg DXM-t, 10 µg/kg METPRED-et és 20 µg/kg 

kortizol-d4-et tartalmazott. A csúcs alatti területeket integrálva hasonlítottam össze az 

intenzitás változás függését az eluens összetételétıl. A 11. ábrán jól látható 0,01% ecetsav 

tartalmú puffer oldat alkalmazásakor volt optimális az acetát koncentráció az acetát puffer-

metanol (40/60, v/v) eluensben, itt voltak a csúcsterületek a legnagyobbak. 

 A kísérletet mátrixos oldatban levı standardokkal is megismételtem. Az optimált 

minta-elıkészítési módszerrel készített vak mintához az elıkészítés végén 4 µg/kg PRED-et, 

10 µg/kg METPREDON-t, 1 µg/kg FLU-t, 1 µg/kg DXM-t, 10 µg/kg METPRED-et és 20 

µg/kg kortizol-d4-et adtam. A mátrix tartalmú standard oldatot is beinjektáltam a különbözı 

acetát tartalmú eluensekbe ugyanúgy, mint a HPLC oldószerben készült standard oldat esetén 

és a területeket ábrázoltam (12. ábra). 
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12. ábra: Csúcsterületek változása a különbözı acetát tartalmú mozgófázisokban mátrixot tartalmazó 

standard oldat injektálásakor. 
 

A mátrixos standard oldatban is a 0,01% ecetsav tartalmú pufferrel készült mozgófázisban 

voltak legnagyobb a beütésszámok, így az 5 mM ammónium-acetát + 0,01% ecetsav (pH 5,4) 

puffer-metanol (40/60, v/v)  mozgófázist használtam az izokratikus HPLC elválasztás során. 

Az izokratikus elválasztás következtében alacsonyabb szerves fázisban eluálódtak a 

szteroidok, ami az ionizációt rontotta és érzékenység csökkenést eredményezett, ezért a 

fotóelektron sokszorozó detektorra adott plusz 400 V feszültséggel (∆EMV) növeltem az 

átmenetek intenzitását. 

 

10. táblázat: A zsír módszer MS/MS beállításai. Detektálás: MRM, ionforrás: APCI, ion polaritás: negatív. 

Szegmens 
Idı 

(perc) 
∆EMV 

(V) Komponens 
Anyaionok 

(m/z) 
Leányionok 

(m/z) 
Dwell time 

(ms) 
Fragmentor 

(V) 
CE 
(V) 

1 0-4,0 0 Nincs adat 
győjtés 

PRED 419,3 329,4 
280,1 

75  
75  

110  
20  
25  

MET-PREDON 431,2 342,2 
313,2 

75  
75  

90  
5  
15  

FLU 469,3 379,2 
305,3 

75  
75  140  

10  
30  

DXM 451,3 361,1 
307,2 

75  
75  

90  15  
30  

METPRED 433,2 343,2 
309,2 

75  
75  

110  15  
25  

2 4,0-7,5 400 

Kortizol-d4 425,3 335,1 75  90 15  
    ∆EMV: Delta Electron Multiplier Voltage (a fotóelektron sokszorozóra adható plusz feszültség). 
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5.6. LC-MS/MS elválasztás kidolgozása kortikoszteroidok, androgének és a 

progeszteron szimultán meghatározására Duna vízbıl 

A három különbözı szteroid csoportba tartozó vegyületek egyszerre történı LC-

MS/MS meghatározásakor a kortikoszteroidokat (TRIAM, PRED, FLU, DXM, TRIAM-AC 

és kortizol) alapvonalon kellett tudni elválasztani az androgénektıl (boldenon, 

epitesztoszteron, nortesztoszteron és metiltesztoszteron) és a progeszterontól, mert a 

kortikoszteroidok negatív módban adnak intenzív ionátmeneteket, míg a többi szteroid 

pozitívban. A készülék a két polaritást egyszerre nem tudja detektálni, de ha alapvonalon 

elválnak a csúcsok, akkor egy szegmensváltással megoldható a polaritásváltás és az összes 

szteroid mérhetı lesz egy injektálással (5. melléklet).   

 

   11. táblázat: A víz LC-MS/MS módszer kromatográfiás paraméterei. 

Kolonna: Supelcosil ABZ + PLUS  
(150 mm x 3 mm, 3 µm) 

Kezdeti eluens összetétel: 5 mM acetát puffer (pH: 4,1)/metanol 
(50/50, v/v) 

Áramlási sebesség: 0,3 ml/perc 
Kolonna hımérséklete: 30 °C 
Gradiens elúció: Idı (perc)            metanol (v/v %) 

0                             50 
10                           100 
14                           100 
14,5                         50 

Injektálási térfogat: 50 µL 
Analízis idı: 24 perc 

 

A kortikoszteroidok polárosabb vegyületek, így azok eluálódnak elıször a fordított 

fázisú oszlopon. Az utoljára eluálódó kortikoszteroidot, a triamcinolon acetonidot és az 

elsıként eluálódó boldenont hagyományos C-18-as állófázison nem tudtam alapvonalon 

elválasztani. Még úgyse, hogy a mozgófázis szerves része metanol volt, ami gyakran 

szelektívebbé teszi az elválasztást az acetonitrilhez képest (11. táblázat). 

A vizsgált komponensek a szteránvázukon sok hidroxil csoportot tartalmaznak, ezért 

olyan fordított fázisú állófázist is kipróbáltam, amely kontrolált poláros szelektivitást is 

lehetıvé tesz. A Supelcosil ABZ + PLUS embedded típusú állófázison kihasználva a poláros 

szelektivitást nem csak a TRIAM-AC és a boldenon közti felbontást tudtam nagymértékben 

megnövelni, de az androgén hormonokat is alapvonalon tudtam elválasztani egymástól, ami 

azért elınyös, mert egymás ionizációját így nem befolyásolták. A víztőrı állófázis 

használatával meg tudtam valósítani a szimultán LC-MS/MS analízisét a három különbözı 

szteroid csoportnak (12. táblázat). 
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    12. táblázat: A víz módszer MS/MS beállításai. Detektálás: MRM, ionforrás: APCI. 

Szegmens Idı 
(perc) 

Ion 
polaritás 

∆EMV 
(V) 

Komponens Anyaionok 
(m/z) 

Leányionok 
(m/z) 

Dwell 
time 
(ms) 

Fragmentor 
(V) 

CE 
(V) 

1 0-4.9 negatív 0 Nincs adat 
győjtés 
 

2 4.9-6 negatív 400 TRIAM 
393.1 

325.1 
345.1 

200 
200 

120 10 
10 

PRED 
419.3 329.4 

280.1 
75 
75 

110 
20 
25 

FLU 
469.3 379.2 

305.3 
75 
75 

140 
10 
30 

DXM 
451.3 361.1 

307.2 
75 
75 

90 
15 
30 

TRIAM-AC 
493.3 413.3 

337.0 
75 
75 

150 
20 
20 

Kortizol 421.3 

 
331.3 
297.2 

75 
75 

120 10 
25 

3 6-9.5 negatív 200 

Kortizol-d4 
 

425.3 335.1 75 90 15 

Boldenon 287.4 
173.1 
135.1 

75 
75 110 

30 
10 

Epitesztoszteron 289.2 109.4 
97.1 

75 
75 

120 30 
25 

Nortesztoszteron 275.2 109.1 
145.2 

75 
75 

140 
25 
25 

Metiltesztoszteron 303.3 109.4 
97.3 

75 
75 

140 
30 
30 

Progeszteron 315.1 109.1 
97.1 

75 
75 110 

25 
25 

4 9.5-12.8 pozitív 300 

Tesztoszteron-d5 294.3 100.3 75 120 30 
          
5 12.8-24 negatív 0 Nincs adat 

győjtés 
     

     ∆EMV: Delta Electron Multiplier Voltage (a fotóelektron sokszorozóra adható plusz feszültség). 

 

Bár a víz viszonylag tiszta mátrix, mégis olyan, a biológiai mintáktól eltérı mátrixok 

vegyületeket tartalmazhat, amik megnehezítik a komponensek ultranyomnyi kimutatását. A 

megfelelı kromatográfiás elválasztás kialakítása azért is fontos volt, mert a szteroidok 

meghatározási szintjeinek víz esetén három-négy nagyságrenddel alacsonyabbnak kellett 

lenniük a biológiai mintákhoz képest. Ezt a ng/L alatti szintet csak nagyfokú dúsítással és 

magas injektálási térfogattal tudtam elérni az összes szteroidra. A dúsítással a háttér 

komponenseket is dúsítottam, amik mátrixhatását optimális elválasztással kerültem el. Kísérı 

standardként kortizol-d4-et használtam, amit a mintához az elıkészítés elején adtam hozzá. 

Ezzel ellenıriztem az elıkészítés jóságát. Belsı standardként a tesztoszteron-d5-öt 

alkalmaztam, amit a készülék ellenırzésére adtam a mintához az elıkészítés végén. 
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6. A MINTA-EL İKÉSZÍTÉSEK KIDOLGOZÁSA 

Az elıkészítések optimálásánál a mátrixok összetételének kvalitatív ismeretében az 

ionizációt fıként befolyásoló komponensek eltávolítására helyeztem a hangsúlyt. Az 

elıkészített mintákban levı ionhatásokat Matuszewski és társai által kidolgozott módszer 

szerint ellenıriztem [28]. A tisztítási lépések kidolgozásakor nagy figyelmet fordítottam az 

egyszerő és gazdaságos, mégis hatékony módszerek kialakítására. A korábbi fent említett 

hivatkozásokkal szemben nem kívántam több lépéses szilárd fázisú extrakciókat alkalmazni, 

mert ezek a lépések növelik veszteséget, az analízis idıt és a költségeket. 

6.1. Kortikoszteroidok minta-elıkészítésének kidolgozása szarvasmarha vizeletbıl 

A vizeletben szabad és konjugált formában jelenlevı szteroidokat enzimes 

hidrolízissel alakítottam csak szabad formájúvá (dekonjugált). 5,0 mL vizelet pH-ját 5,2±0,1-

re állítottam 1 M-os NaOH oldattal és 2 mL 2 M-os nátrium-acetát puffert (pH 5,2) adtam 

hozzá. A mintákhoz 20 µL 1 MU Helix pomatia β-glucuronidase/aryl sulfatase-t adtam, 

vortexeltem és 16 óráig 37 ºC-on hidrolizáltam. A hidrolizált mintákat szilárd fázisú 

extrakcióval tisztítottam. 

Vizelet minták esetén az LC-MS/MS analízist fıként a fázis I és fázis II metabolizmus 

során keletkezı gyenge savas (pKa 3-7) mátrixok befolyásolják. Ezen vegyületek eltávolítása 

volt a legfontosabb a mintákból. A savas komponenseket anioncserélıvel lehet a neutrális 

szteroidok mellıl eltávolítani, ezért a SPE során polimer alapú Oasis MAX (3 mL, 60 mg) 

kevert módú SPE oszlopot használtam, ami fordított fázisú felületet is és erıs anioncserélı 

csoportokat is tartalmaz. A MAX oszlop HLB típusú fordított fázist tartalmaz, ami szteroidok 

megkötésére jól alkalmazható, anioncserélı felülete pedig kvaternerammónium csoportokat 

tartalmaz. 

Egy korábbi publikációban már használtak MAX oszlopot kortikoszteroidok 

elıkészítésére sertés és szarvasmarha vizeletbıl, de a szerzık következtetése az volt, hogy a 

MAX oszlop a mintában levı mátrixok eltávolítására nem alkalmazható, ha neutrális 

oldószerekkel végezzük az oszlop mosását és a kortikoszteroidok eluálását [56]. 

Hogy az oszlop a savas mátrixoktól külön szelektíven tudja kötni a szteroidokat a 

HLB felületen, ahhoz a minta pH-ját olyan értékre kellett állítanom, amin a savas 

komponensek teljesen disszociált állapotban vannak és ezáltal nem kötıdnek a fordított 

fázison, csak az anioncserélın.  

Két pH beállítást próbáltam ki. Elsıként pH állítás nélkül az 5,2-es pH-n hidrolizált 

vak mintákat (6 db) vittem fel az SPE oszlopokra, melyeket elızıleg 2 x 3 mL metanollal, 2 x 

3 mL etanollal és végül 2 x 3 mL ioncserélt vízzel kondicionáltam. A minták olyan 
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szarvasmarha vizeletek voltak, amik Magyarország különbözı területein élı állatoktól 

származtak.  

A mintákat hagytam lassan lecsepegni, majd az oszlopokat 3 x 3 mL ioncserélt vízzel 

mostam és vákuummal 20 másodpercig szárítottam. A szteroidokat két lépésben neutrális 

oldószerekkel üveg bepárlócsıvekbe eluáltam, amelyekbe elızıleg 2 µg/L kortikoszteroid 

mixet (TRIAM, PRED, FLU, DXM, METPRED és TRIAM-AC) és 8 µg/L tesztoszteron-d5 

belsı standardot tettem. Elıször 5 mL acetonitrillel, majd 2 mL diklórmetánnal eluáltam a 

mintákat, melyeket ezután gyenge nitrogén áramban 45 ºC-on 50-100 µL-ig pároltam. A 

minták térfogatát metanol-víz (50/50, v/v) oldószer eleggyel 1,0 mL-re egészítettem ki és fél 

perc vortexeléssel visszaoldottam a komponenseket. A mintákat 0,45 µm-es nylon szőrın 

mintatartó üvegcsékbe szőrtem és a fejlesztett LC-MS/MS módszerrel analizáltam.  

6 db függetlenül hígított referencia standard oldatot (RS) is injektáltam a készülékbe. 

Az RS oldat 2 µg/L kortikoszteroid mixet és 8 µg/L tesztoszteron-d5-öt tartalmazott metanol-

víz (50/50, v/v) oldószerben. A 12 db oldat injektálása véletlenszerően történt. 

A kromatogramokon a csúcs alatti területeket integráltam és a relatív területeket 

(kortikoszteroid komponens területe/ ISTD területe) értékeltem, hogy a Matuszewski módszer 

szerint meggyızıdjek az abszolút és relatív ionhatások jelenlétérıl a mintákban (13. táblázat). 

Az 5,2-es pH-n elıkészített mintákban mintáról-mintára változtak az ionhatások, ami 

következtében a csúcsterületek RSD%-a is nagy lett (13. táblázat). Tiszta oldószerben készült 

standard oldatokban, ahol ionizációt befolyásoló mátrixok nincsenek a relatív területek 

RSD%-a 2,8% és 5,4% között változott, míg az 5,2-es pH-n elıkészített mintákban ez 21% és 

43,1% között volt. Mivel a szpájkolás az elıkészítés után volt, így veszteségek csak az 

ionforrásban a mintáról-mintára változó mértékő ionelnyomás következtében keletkeztek. Az 

abszolút mátrixhatás -20,4% és -37,8% között változott (13. táblázat), tehát a relatív 

ionhatások mellett az abszolút mátrixhatások is viszonylag nagyok voltak 5,2-es pH. 

A kísérletet megismételtem még egyszer a 6 db vizelet mintával, úgy hogy a hidrolízis 

után a minták pH-ját 9-9,5 közé állítottam 1 M NaOH oldattal és így vittem fel ıket a 

kondicionált MAX oszlopokra (13. ábra). 

Az így elıkészített mintákat is beinjektáltam az LC-MS/MS rendszerbe és a 

területeket integráltam. 
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        13. táblázat: Az 5,2-es pH-n elıkészített mintákba oldott standardok relatív területei (SS). Tiszta oldószerben  
        készült referencia standard (RS) relatív területeinek átlaga (n=6). Relatív (RSD%) és abszolút mátrixhatások. 

pH 5,2 

 TRIAM PRED FLU DXM METPRED TRIAM-AC 

SS1 0,553 3,355 1,207 3,078 2,354 0,377 

SS2 0,626 4,228 1,307 3,792 2,945 2,286 

SS3 0,638 4,315 1,303 4,153 2,811 2,16 

SS4 0,415 1,901 0,45 1,859 0,611 1,454 

SS5 0,604 4,531 1,249 4,282 2,726 0,776 

SS6 0,377 2,16 0,595 2,286 1,454 0,595 

SSátlag (n=6) 0,535 3,415 1,018 3,242 2,150 1,512 

RSD% 21,0 33,6 38,2 31,1 43,1 40,2 

RSátl (n=6) 0,672 5,099 1,636 4,513 3,093 1,916 

(SS1/RSátl-1) x 100 -17,7 -34,2 -26,2 -31,8 -23,9 -2,9 

(SS2/RSátl-1) x 100 -6,8 -17,1 -20,1 -16,0 -4,8 -10,8 

(SS3/RSátl-1) x 100 -5,1 -15,4 -20,4 -8,0 -9,1 +6 

(SS4/RSátl-1) x 100 -38,2 -62,7 -72,5 -58,8 -80,2 -63 

(SS5/RSátl-1) x 100 -10,1 -11,1 -23,7 -5,1 -11,9 +3,8 

(SS6/RSátl-1) x 100 -43,9 -57,6 -63,6 -49,3 -53,0 -59,5 

(SSátl/RSátl-1) x 100 -20,4 -33,0 -37,8 -28,2 -30,5 -21,1 
 

         14. táblázat: A 9-9,5-ös pH-n elıkészített mintákba oldott standardok relatív területei (SS). Tiszta oldószerben  
         készült referencia standard (RS) relatív területeinek átlaga (n=6). Relatív (RSD%) és abszolút mátrixhatások. 

pH 9-9,5 

 TRIAM PRED FLU DXM METPRED TRIAM-AC 

SS1 3,579 18,00 4,092 21,432 14,00 11,427 

SS2 3,549 17,231 4,236 20,174 12,426 11,413 

SS3 3,726 19,771 4,647 22,138 14,82 11,297 

SS4 3,964 18,641 4,386 20,691 14,04 10,611 

SS5 3,898 19,26 4,278 21,069 13,516 11,302 

SS6 3,938 18,476 4,022 20,735 13,619 11,021 

SSátlag (n=6) 3,776 18,536 4,277 21,04 13,735 11,179 

RSD% 4,9 4,8 5,2 3,2 5,7 2,8 

RS átlag (n=6) 4,203 19,758 5,945 22,126 16,513 9,442 

(SS1/RSátl-1) x 100 -14,9 -8,9 -31,2 -3,1 -15,3 +21 

(SS2/RSátl-1) x 100 -15,6 -12,8 -28,7 -8,8 -24,7 +20,9 

(SS3/RSátl-1) x 100 -11,3 0 -21,8 0 -10,3 +19,6 

(SS4/RSátl-1) x 100 -5,7 -5,7 -26,2 -6,5 -15,0 +12,4 

(SS5/RSátl-1) x 100 -7,3 -2,5 -28,0 -4,8 -18,1 +19,7 

(SS6/RSátl-1) x 100 -6,3 -6,4 -32,3 -6,3 -17,5 +16,7 

(SSátl/RSátl-1) x 100 -10,2 -6,2 -28,1 -4,9 -16,8 +18,4 
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A 6 db 9-9,5-es pH-n oszlopozott mintákra kapott csúcsterületek között nincs 

szignifikáns különbség, a relatív szórások értékei (2,8-5,7%) a tiszta oldószerben készült 

standard oldatéval hasonló értékőek voltak (14. táblázat). A minták közti relatív ionhatások 

megszőntek, így a módszer precizitását már nem befolyásolták döntıen a háttér 

komponensek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ábra: A vizeletre kidolgozott minta-elıkészítés menete. 
 

 Az abszolút mátrixhatások teljesen nem szőntek meg, de a nagymértékben csökkentek 

a lúgos pH-kontrollal. Mivel a komponensek más-más retencióban eluálódnak az oszlopról, 

így a mátrixok is más-más mértékben befolyásolják az ionizációjukat. A PRED és a DXM 

mátrix hatása 26,8% és 23,3%-kal csökkent, ami azt engedi következtetni, hogy a velük 

azonos retenciós idejő komponensek eltávolítása valósult meg a legjobban a pH emelésével. 

2 x 3 mL metanol 
2 x 3 mL etanol 
2 x 3 mL víz 

3 x 3 mL víz 

5 mL acetonitril 
2 mL diklórmetán 

Kondicionálás 

Mosás 

Eluálás 

Helix pomatia, 37 ºC, 16 h, pH 5,2 Hidrolízis 

pH állítás 9-9,5 közé  
1 M NaOH oldattal 

 Szárítás 

Minta felvitele 

5,0 mL vizelet 

MAX SPE 

Bepárlás (nitrogén, 45 ºC) 
Visszaoldás, szőrés 

LC-MS/MS analízis 

+ 2 mL 2 M-os acetát 
puffer (pH 5,2) 

+ISTD 
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A TRIAM, FLU és METPRED mérését befolyásoló mátrixhatások 9,7-13,7%-kal csökkentek 

a magasabb pH-n történı oszlopozás következtében. Érdekes, hogy a mátrixok ionelnyomó 

hatása TRIAM-AC-ra bár megszőnt, a maradék háttér komponensek a TRIAM-AC 

ionizációját felerısítették a mintákban. Viszont az erısítések egységesek voltak a minták 

között (14. táblázat).  

Ezek után 9-9,5-ös pH-n végeztem a MAX szilárd fázisú extrakciós lépést az 

elıkészítések során (13. ábra) és a mintákból egységesen jövı mátrixhatást úgy 

kompenzáltam a visszanyerési kísérletek során, hogy a kalibrációt mátrixból vettem fel. 

6.1.1. Kortikoszteroidok visszanyerési kísérlete vizeletbıl 

18 x 5,0 mL vizeletet mértem be 50 mL-es mőanyag centrifugacsövekbe és standard 

oldattal szpájkoltam meg ıket. 6 db mintát 2 µg/L-re, másik 6 db-ot 3 µg/L-re és az utolsó 6 

db-ot 4 µg/L-re szpájkoltam (MRPL, 1,5 MRPL és 2 MRPL szint). A fent leírt vizeletre 

kidolgozott módszerrel készítettem elı ıket. Az elıkészítés végén 8 µg/L tesztoszteron-d5 

belsı standardot adtam a mintákhoz. 

 

  15. táblázat: A vizelet módszer napon-belüli visszanyerési eredményei. 

Komponens 
Visszanyerés 

% 
RSD% 

Visszanyerés 
% 

RSD% 
Visszanyerés 

% 
RSD% 

 2 µg/L 3 µg/L 4 µg/L 
TRIAM 80 25,0 77 34,8 90 27,8 
PRED 115 8,7 93 7,1 98 5,1 
FLU 105 14,3 100 10,0 113 8,9 
DXM 110 13,6 100 13,3 113 6,7 
METPRED 90 5,5 87 11,5 95 7,9 
TRIAM-AC 95 10,5 90 7,4 100 5,0 

 

A visszanyerések 77-115% között változtak a választott komponensek esetén, és a 

precizitás értékek (RSD%) is megfeleltek a 10 µg/L alatti meghatározási szintnek (15. 

táblázat). 

Az így kialakított minta-elıkészítés újdonsága más korábban publikált módszerekhez 

képest az, hogy közvetlenül a gyenge savas mátrixok eltávolítására irányul. A lúgos pH-

kontroll alkalmazása lehetıvé tette a savas komponensek teljes disszociációját a mintában, 

amik így a kevert módú SPE oszlop anioncserélı részén kötıdtek meg, míg a neutrális 

kortikoszteroidok tılük szelektíven a fordított fázisú felületen koncentrálódtak. Az SPE 

oszlopról történı eluálás során az acetonitrilnek és a diklórmetánnak az elúciós erıssége a 

szteroidokra nézve nagy volt, viszont az anioncserélın levı mátrixokra gyenge, mivel az 

eluálószerek nem tartalmaztak savat. Így az eluátum savas komponensektıl mentes lett. 
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Ez a lúgos pH-kontroll hiányzott a fent említett hivatkozásból, miszerint neutrális 

oldószerekkel a MAX oszlop nem használható [58]. Ugyanis abban a módszerben közvetlenül 

a hidrolízis után 5,2-es pH-n vitték fel a mintát a MAX oszlopra, így a savas komponensek 

szelektív kötıdése nem valósult meg és a neutrális szerves oldószerrel (metanol) történı 

eluálás során együtt eluálódtak a savas mátrixok a szteroidokkal. 

6.2. Kortikoszteroidok minta-elıkészítésének kidolgozása nyers tejbıl 

A tej összetételében zsírokat, fehérjéket, peptideket, neutrális lipoidokat (α-lecitin, α-

kefalin, szfingomielin, cerebrozidok, 7-dehidrokoleszterin – a D3-vitamin provitaminja, 

ergoszterin – a D2-vitamin provitaminja), cukrokat, vitaminokat és nyomelemeket tartalmaz 

[96]. Ezek közül a zsírok, fehérjék, peptidek és az apoláros lipoidok eltávolítása a 

legszükségesebb, hogy az LC-MS/MS mérés során a mérést befolyásoló ionhatásokat 

elkerüljük. Az alapos minta-elıkészítés azért is rendkívül fontos, mert a vizelethez képest 

még egy nagyságrenddel kisebb koncentráció szinten, µg/kg alatt kell a kortikoszteroidokat 

(PRED, METPREDON, FLU, DXM és METPRED) tudni meghatározni.  

A fı zavaró komponensek ismét az ionos mátrixok (aminosavak, peptidek, fehérjék). 

Mivel a minta pH értéke nagymértékben befolyásolja az elıkészítés hatékonyságát, ezért 

ismét nagy figyelmet szenteltem a minta-elıkészítés során a pH optimálására.  

A neutrális, nem-poláros vegyületek eltávolítása fordított fázisú SPE során nem 

lehetséges, viszont nagy csúcskapacitású kolonnán az LC szeparáció során elválaszthatóak a 

szteroidoktól és így nem zavarják az ionizációt. 

A módszer-fejlesztés során 3 különbözı állattól származó mintákból 5,0 g nyers 

szarvasmarha tejet mértem be három párhuzamossal (3 x 3 minta) 50 mL-es 

centrifugacsövekbe és MRL és mrpl koncentrációra szpájkoltam ıket. A 3 különbözı 

származású tejbıl egyet-egyet spájkolás nélkül (vak minta) vittem végig az elıkészítésen. A 

minták pH-ját 5,2±0,1-re állítottam ecetsavval vagy 1 M-os NaOH oldattal és 2 mL 2 M-os 

acetát puffert (pH 5,2) adtam hozzájuk. A mintákhoz 20 µL 1 MU Helix pomatiát adtam, 

vortexeltem és 16 óráig 37 ºC-on hidrolizáltam. 

A hidrolizált mintákhoz 12 mL acetonitrilt adtam és vortexeltem. Az acetonitril 

hatására a zsírok és a fehérjék egy része csapadék formájában vált ki a mintákból, melyeket 

centrifugálással (10000 rpm, 10 perc és 25 °C) választottam el a folyadék fázisú mintáktól. A 

felülúszó acetonitriles-vizes fázist bepárlócsıvekbe öntöttem, és 55 ºC-on pároltam. 50 perc 

után a minták már nem tartalmaztak szerves fázist és a térfogatuk 1-1,5 mL között volt. Ekkor 

hagytam, hogy a környezı hımérsékleten 30-35 ºC-ra hőljenek a minták. 
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Elıször savas pH-kontrollt alkalmaztam a szilárd fázisú extrakció során. A párolt 

mintákhoz 5 mL 5%-os (v/v, pH 2,3) ecetsav oldatot adtam és fél perc vortexeléssel 

visszaoldottam a komponenseket. A mintákat kevert módú kationcserélı MCX (3 mL, 60 mg) 

oszlopokon tisztítottam és dúsítottam (14. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ábra: A tejre kidolgozott minta-elıkészítés menete. 
 

Az oszlopokat 2 x 3 mL metanollal, 2 x 3 mL etanollal, 3 mL ioncserélt vízzel és 

végül 3 mL 5%-os (v/v, pH 2,3) ecetsav oldattal kondicionáltam. A mintákat felvittem az 

oszlopokra és hagytam lassan lecsepegni. Ezután 2 x 3 mL 5%-os (v/v, pH 2,3) ecetsav 

2 x 3 mL metanol 
2 x 3 mL etanol 
2 x 3 mL víz 
2 x 3 mL 5%-os ecetsav oldat 

2 x 3 mL 5%-os ecetsav oldat 

6 mL aceton 

 Kondicionálás  

 Mosás  

Eluálás 

Szárítás 

Centrifugálás 
Bepárlás (55 ºC, 50 perc) 

+ 5 mL 5%-os ecetsav 
oldat (v/v, pH 2,3) 

Minta felvitele 

5,0 g tej 

MCX SPE 

Bepárlás (nitrogén, 45 ºC) 
Visszaoldás, szőrés 

LC-MS/MS analízis 

 Hidrolízis  

+ 12 mL acetonitril 

+ 2 mL 2 M-os acetát 
puffer (pH 5,2) 

+ISTD 

Helix pomatia, 37 ºC, 16 h, pH 5,2 
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oldattal mostam az oszlopokat, majd vákuummal 20 másodpercig szárítottam ıket. A 

mintákat üveg bepárló csövekbe eluáltam, melyekbe elızıleg 2 µg/kg tesztoszteron-d5 belsı 

standardot tettem. Az eluálás során különbözı neutrális oldószereket próbáltam ki. 4 db 

mintát (3 szpájkolt + 1 vak) 6 mL diklórmetánnal (DKM) eluáltam, másik 4 db-ot 4 mL 

acetonitrillel (ACN) majd ezt követıen 2 ml diklórmetánnal eluáltam és az utolsó 4 db mintát 

6 mL acetonnal eluáltam az oszlopról. A módszer-fejlesztés során változtatott kondíciókat a 

16. táblázatban foglaltam össze.   

A mintákat 45 ºC-on gyenge nitrogén áramban szárazra pároltam és 200 µL ioncserélt 

vízben visszaoldottam. A mintákat nylon szőrön mintatartó üvegcsékbe szőrtem és a 

fejlesztett LC-MS/MS módszerrel meghatároztam a minták kortikoszteroid koncentrációját. 

 

   16. táblázat: Kondíciók és visszanyerések  (n= 3) MCX és MAX oszlopokon. 

SPE 
Mosó oldat 
(2 x 3 mL) 

Eluálószer PRED METPREDON FLU DXM METPRED 

5% ecetsav  
(v/v, pH 2,3) 

6 mL DKM 43% 97% 72% 58% 50% 

5% ecetsav  
(v/v, pH 2,3) 

4 mL ACN 
+ 2 mL DKM 

58% 80% 89% 66% 66% 
MCX 

(pH 2,3) 
5% ecetsav  

(v/v, pH 2,3) 
6mL aceton 106% 106% 113% 94% 95% 

MAX 
(pH 11) 

0.1 M ammónia 
oldat (pH 11) 

6 mL aceton 56% 73% 62% 58% 64% 

 

A visszanyerések PRED, DXM és METPRED esetén acetonos elúcióval lettek a 

legjobbak. METPREDON esetén a 6 mL DKM eredményezte a legjobb visszanyerést (97%), 

de az acetonos kondíció is megfelelı volt (106%). FLU esetén a 4 mL ACN + 2 mL DKM 

adta a legjobb visszanyerést (89%). Összességében az acetonos elúció vezetett a legjobb 

visszanyerésekhez (94-113%) (16. táblázat). 

A minta-elıkészítést lúgos pH-kontrollal is elvégeztem. 3 különbözı származású 

mintát MRL vagy mrpl értékre szpájkoltam és a fent leírt módszerrel készítettem elı egészen 

a SPE-os lépésig. Egy mintát szpájkolás nélkül (vak) készítettem elı. Az oszlopozást magas 

pH-n kevert módú anioncserélı SPE oszlopon végeztem.  

Az 1-1,5 mL-ig párolt mintákhoz 5 mL 0,1 M-os ammónia oldatot (pH 11) adtam és 

fél perc vortexeléssel visszaoldottam a komponenseket. Majd a mintákat MAX (3 mL, 60 mg) 

SPE oszlopon tisztítottam és koncentráltam.  

Az oszlopokat elızıleg 2 x 3 mL metanollal, 2 x 3 mL etanollal, 3 mL ioncserélt vízzel és 

végül 3 mL 0,1 M-os ammónia oldattal (pH 11) kondicionáltam. A mintákat felvittem az 

oszlopokra és hagytam lassan lecsepegni. Ezután 2 x 3 mL 0,1 M-os ammónia (pH 11) 

oldattal mostam az oszlopokat, majd vákuummal 20 másodpercig szárítottam ıket. A 
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mintákat 6 mL acetonnal üveg bepárlócsövekbe eluáltam, melyek 2 µg/kg tesztoszteron-d5 

belsı standardot tartalmaztak. Az acetont 45 ºC-on enyhe nitrogén áramban teljesen 

elpároltam. 200 µL ioncserélt vízben visszaoldottam a mintákat, nylon szőrön szőrtem ıket és 

LC-MS/MS analízissel határoztam meg a visszanyert koncentrációkat (16. táblázat). 

Az MCX és MAX oszlopok fordított fázisú felületként ugyanazt a HLB töltetet 

tartalmazzák, ami a szteroidok visszatartásához elengedhetetlen. Az MCX oszlopokban erıs 

kationcserélı szulfonsav csoportok vannak, amikhez az alacsony pH-n az amin csoportjukon 

keresztül protonált fehérjék, peptidek és aminosavak erısen kötıdnek. A választott 

eluálószerek erıssége a neutrális kortikoszteroidokra nagy, a protonált mátrixokra kicsi, 

mégis az eredmények azt mutatták, hogy az acetonnal történı eluálás vezet a legjobb 

visszanyerésekhez. 

A MAX oszlopok felületén erıs anioncserélı kvaternerammónium csoportok 

helyezkednek el. Magas pH-n a disszociált savas csoportjukon keresztül kötıdnek a fehérjék, 

peptidek és aminosavak az ioncserélı felületre. Viszont a MAX oszlopon acetonos elúcióval 

mért visszanyerések nem voltak olyan jók, mint az MCX használatával kapott eredmények 

(16. táblázat).  

A neutrális lipoidok az acetonos elúcióval együtt eluálódtak a kortikoszteroidokkal, 

viszont a gradiens elúcióval összekötött nagyfelbontású kromatográfiás elválasztással 

elkerültem ezen mátrixok ionelnyomását az LC-MS/MS mérések során. 

6.2.1. A tej módszer mátrixhatásának tanulmányozása 

5 különbözı állattól származó nyers szarvasmarha tejet a fejlesztett módszerrel MCX 

SPE-vel és acetonos elúcióval készítettem elı (14. ábra). Az elıkészítés után MRL (6 µg/kg 

PRED, 0,3 µg/kg DXM) és mrpl (0,5 µg/kg METPREDON, 0,5 µg/kg FLU és 0,5 µg/kg 

METPRED) értékre szpájkoltam a mintákat (SS). 2 µg/kg tesztoszteron-d5-öt is adtam a 

mintákhoz az elıkészítés végén. 45 ºC-on nitrogén áramban szárazra pároltam a mintákat és 

200 µL ioncserélt vízben oldottam vissza ıket.  

Öt függetlenül hígított metanolos standard munkaoldatot, amelyek a szteroidokat a 

fent leírt tej mintákkal azonos koncentrációban tartalmazták (MRL/mrpl) 45 ºC-on nitrogén 

áramban szárazra pároltam és 200 µL ioncserélt vízben oldottam vissza. Ezeket az oldatokat 

használtam referencia standardként (RS). 

A tíz oldatot véletlenszerően a készülékbe injektáltam. A kromatogramokon a 

csúcsterületeket integráltam és összehasonlítottam a mátrixos, illetve a mátrix nélküli 

standard oldatok relatív területeit. 
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17. táblázat: MCX oszlopon savas pH-n elıkészített vak mintákba oldott standardok relatív területei (SS). 
Tiszta oldószerben készült referencia standard (RS) relatív területeinek átlaga (n=5). Relatív (RSD%) és 
abszolút mátrixhatások. 

 PRED METPREDON FLU DXM METPRED 

SS1 20,391 1,977 3,829 2,984 2,432 

SS2 17,319 1,861 3,488 2,731 2,181 

SS3 20,459 2,102 4,052 3,157 2,718 

SS4 20,794 2,145 4,103 3,065 2,393 

SS5 19,671 2,010 3,855 2,771 2,546 

SSátlag (n=5) 19,727 2,019 3,865 2,942 2,454 

RSD% 7,1 5,5 6,3 6,3 8,1 

RS átlag (n=5) 16,730 1,633 3,306 2,466 1,927 

(SS1/RSátl-1) x 100 +21,9 +21,1 +15,8 +21,0 +26,2 

(SS2/RSátl-1) x 100 +3,5 +14,0 +5,5 +10,7 +13,2 

(SS3/RSátl-1) x 100 +22,3 +28,7 +22,6 +28,0 +41,0 

(SS4/RSátl-1) x 100 +24,3 +31,4 +24,1 +24,3 +24,2 

(SS5/RSátl-1) x 100 +17,6 +23,1 +16,6 +12,4 +32,1 

(SSátl/RSátl-1) x 100 +17,9 +23,6 +16,9 +19,3 +27,3 

 

A mátrixos oldatban levı relatív területek RSD-je a komponensek között 5,5% és 

8,1% között változott (17. táblázat). A minták közti relatív ionhatások tehát nem voltak 

jelentısek. A mátrix nélküli oldatban levı standardok válaszjeleinek relatív szórása nagyobb 

lett (6,1-11,6%), ami azzal magyarázható, hogy szárazra párlás után a mátrixot tartalmazó 

üveg bepárlócsövekrıl a szteroidok visszaoldása jobb volt, mint a mátrixot nem 

tartalmazókról. Vizelet esetén a minták nem voltak szárazra párolva, ott a visszaoldás így nem 

jelentett problémát. Tej esetén a szárazra párlás viszont szükséges volt, mert az acetonos 

eluálás során szilárd mátrixok váltak ki az eluátumban, melyek pontatlanná tették volna a 

térfogat állítást, ha nincs az aceton teljesen elpárolva. 

Az abszolút mátrixhatásból jól látható, hogy az elválasztás során az ionforrásban a 

mátrixok erısítik a kortikoszteroidok ionizációját (17. táblázat). Az erısítés mértéke 16,9-

27,3%, ami elfogadható a mért szinteken.  

6.2.2. Kortikoszteroidok visszanyerési kísérlete tejbıl, belsı standard választása 

18 x 5,0 g tej mintát mértem be 50 mL-es centrifugacsövekbe. A mintákat három 

egyenlı részre osztottam (3 x 6 db) és MRL komponensek esetén 0,5 MRL, MRL és 1,5 MRL 

értékre, míg mrpl komponensek esetén mrpl, 1,5 mrpl és 2 mrpl értékre szpájkoltam ıket. Ez 

PRED-nél 3, 6 és 9 µg/kg-ot, míg DXM-nál 0,15, 0,30 és 0,45 µg/kg-ot jelentett. Az mrpl 

vegyületeknél (METPREDON, FLU, METPRED) pedig 0,5, 0,75 és 1 µg/kg volt a hozzáadás 
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szintje. A fent leírt tejre kidolgozott módszerrel készítettem elı ıket (14. ábra). Az elıkészítés 

végén 2 µg/kg tesztoszteron-d5 belsı standardot adtam a mintákhoz és LC-MS/MS 

módszerrel határoztam meg a visszanyert koncentrációkat. 

 

         18. táblázat: A kortikoszteroidok visszanyerése belsı standard és külsı standard módszerrel értékelve. 

Komponens 
Visszanyerés

% 
RSD
% 

Visszanyerés
% 

RSD
% 

Visszanyerés
% 

RSD
% 

Visszanyerés
% 

RSD
% 

 0,5 MRL MRL/mrpl 1,5 MRL/1,5 mrpl 2 mrpl 
 Belsı standard módszer 

PRED 99 3,3 90 9,8 80 8,2   
METPREDON   89 5,8 90 5,5 86 9,2 
FLU   96 9,7 100 7,6 98 8,6 
DXM 104 8,7 93 8,5 83 7,7   
METPRED   91 14,3 95 6,4 91 9,2 
 Külsı standard módszer 
PRED 77 13,5 83 14,3 77 17,3   
METPREDON   66 31,3 85 11,0 86 14,4 
FLU   78 21,1 94 8,8 92 14,4 
DXM 83 7,7 86 11,3 79 14,6   
METPRED   69 20,5 81 11,1 82 16,6 

 

Az eredményeket belsı standarddal és ISTD nélkül is értékeltem. A 18. táblázatból jól 

látható, hogy mind a visszanyerések, mind a precizitás értékek (RSD%) jobbak voltak a belsı 

standard módszerrel. Míg külsı standarddal értékelve az eredményeket a visszanyerések 66-

92% között voltak (RSD% 7,7-31,3%), addig belsı standarddal értékelve 80-104% (RSD% 

3,3-14,3%). A tesztoszteron-d5 ismét jól alkalmazható volt belsı standardként, annak 

ellenére, hogy ellentétes polaritással volt detektálva. 

6.3. Kortikoszteroidok minta-elıkészítésének kidolgozása sertés zsírból 

A zsír rendkívül apoláros mátrix, fı összetevıi a zsírsavak glicerinnel képzett észterei. 

Az apoláros mátrixok eltávolítása a legfontosabb, fıként azért, mert a fordított fázisú SPE 

során az oszlop töltetét a nagyon apoláros mátrixok telíthetik, ezáltal megakadályozzák a 

kortikoszteroidok szorpcióját a fordított fázisú felületen.  

Az ionos szelektivitást a zsír mátrixok esetén nem lehet kihasználni, mert a zavaró 

komponensek is neutrálisak. Viszont a kortikoszteroidok közepesen poláros molekulák, így a 

polaritás különbséget jól kihasználva a nagyon apoláros mátrixból szelektíven extrahálhatóak. 

 

Két fajta elıkészítést próbáltam ki: 

1. Feloldottam a szpájkolt mintákat és közvetlenül poláros felülető normál fázisú SPE-

vel tisztítottam ıket, amin a kortikoszteroidok jól kötıdnek, viszont az apoláros 

mátrixok nem. 
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2. Feloldottam a szpájkolt mintákat, szelektív folyadék-folyadék extrakcióval (liquid-

liquid extraction, LLE) kiextraháltam a kortikoszteroidokat a mintákból és az 

extraktumot fordított fázisú SPE-val tisztítottam. 

6.3.1. Normál fázisú SPE optimálása 

A normál fázisú szilárd fázisú extrakció (NP SPE) során három különbözı állattól 

származó mintákból 3 x 1,0 g-ot mértem be háromszor (3 x 3 x 1,0 g) 50 mL-es 

centrifugacsövekbe. A mintákat MRL (4 µg/kg PRED, 10 µg/kg METPREDON, 10 µg/kg 

METPRED) és mrpl (1 µg/kg FLU, 1 µg/kg DXM) értékre szpájkoltam.  

A mintákat 3 különbözı oldószerben oldottam fel. Három mintát 6 mL n-hexánban, 

másik hármat 6 mL n-hexán-diklórmetán (50/50, v/v) elegyben és az utolsó hármat 6 mL 

diklórmetánban oldottam 1 perc vortexeléssel, majd közvetlenül szilika oszlopon (Strata Si-

1, 6 mL, 500 mg, 55 µm, 70 A) tisztítottam és dúsítottam. 

Az oszlopokat 6 mL oldószerrel kondicionáltam. A kondicionáló oldószer 

megegyezett a minták oldószerével (n-hexán vagy n-hexán-diklórmetán (50/50, v/v) vagy 

diklórmetán). A mintákat felvittem az oszlopokra és hagytam lassan lecsepegni, majd 6 mL 

mosó oldószerrel mostam az SPE oszlopokat. A mosó oldószer ismét azonos volt az adott 

mintánál használt oldószerrel. Az oszlopokat 1 percig vákuummal szárítottam, majd a 

mintákat 6 mL etil acetáttal üveg bepárlócsövekbe eluáltam, amelyek 20 µg/kg kortizol-d4 

belsı standardot tartalmaztak. A mintákat 45 ºC-on enyhe nitrogén áramban szárazra 

pároltam, majd 500 µL metanol-víz (50/50, v/v) elegyben visszaoldottam. 0,45 µm-es nylon 

szőrın mintatartó üvegcsékbe szőrtem ıket és LC-MS/MS módszerrel határoztam meg a 

visszanyert koncentrációkat. A NP SPE során változtatott paramétereket a 19. táblázatban 

foglaltam össze. 

A visszanyerések hasonlóak voltak a három beállítás között. Bár a mosó oldószer 

erısségét diklórmetánnal növelve a módszer precizitása javult, a visszanyerések nem voltak 

minden komponensre megfelelıek (50-87%) (19. táblázat). 

Az alacsony visszanyerés okait (alacsony szorpciós kapacitás, ionelnyomás) nem 

vizsgáltam. A NP SPE valószínőleg csak poszt-tisztítási lépésként alkalmazható a fordított 

fázisú oszlopozás után. 

6.3.2. Fordított fázisú SPE optimálása 

A fordított fázisú SPE (RP SPE) során a mintákat n-hexánban oldottam és elıször 

folyadék-folyadék extrakcióval kiextraháltam a szteroidokat a hexános oldatból, majd Oasis 
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HLB oszlopon tisztítottam és dúsítottam ıket. A módszer optimálása során változtatott 

paramétereket a 19. táblázat mutatja.  

 

19. táblázat: Kondíciók és visszanyerések (n= 3) NP SPE és RP SPE során. Zárójelben a precizitás (RSD%) 
értékek. 

Minta 
oldószer 

LLE 
(2 x 4 mL) 

SPE PRED METPREDON FLU DXM METPRED 

6 mL 
n-hexán 

- Strata-Si-1 
(6 mL, 500 mg) 

53% 
(14%) 

74% 
(14,8%) 

104% 
(23,1%) 

70% 
(21,4%) 

48% 
(15,9%) 

6 mL 
DCM/hexán 
(50/50, v/v) 

- Strata-Si-1 
(6 mL, 500 mg) 

50% 
(15,5%) 

73% 
(5,2%) 

101% 
(10,1%) 

70% 
(15,2%) 

42% 
(10,8%) 

6 mL DCM - Strata-Si-1 
(6 mL, 500 mg) 

53% 
(19,8%) 

81% 
(4%) 

87% 
(10%) 

87% 
(1,9%) 

50% 
(6,6%) 

3 mL 
n-hexán 

víz HLB 
(6 mL, 200 mg) 

84% 
(2,3%) 

81% 
(1,9%) 

65% 
(8,6%) 

84% 
(4,4%) 

96% 
(9,5%) 

3 mL 
n-hexán 

metanol/víz 
(50/50, v/v) 

HLB 
(6 mL, 200 mg) 

90% 
(4,2%) 

95% 
(1,2%) 

69% 
(4,4%) 

85% 
(7,2%) 

104% 
(1,7%) 

3 mL 
n-hexán 

ACN/víz 
(50/50, v/v) 

HLB 
(6 mL, 200 mg) 

93% 
(2,8%) 

94% 
(6,1%) 

71% 
(1,6%) 

89% 
(6,7%) 

104% 
(4,6%) 

3 mL 
n-hexán 

ACN HLB 
(6 mL, 200 mg) 

90% 
(16,1%) 

90% 
(11,5%) 

103% 
(32,8%) 

102% 
(30,7%) 

95% 
(55%) 

3 mL 
n-hexán 

ACN/víz 
(50/50, v/v) 

HLB 
(3 mL, 60 mg) 

108% 
(27,2%) 

106% 
(20%) 

75% 
(18,7%) 

95% 
(22,3%) 

92% 
(25,9%) 

3 mL 
n-hexán 

metanol/víz 
(50/50, v/v) 

HLB 
(3 mL, 60 mg) 

102% 
(5,4%) 

104% 
(7,9%) 

103% 
(22,3%) 

101% 
(3,2%) 

105% 
(8,4%) 

6.3.2.1. Folyadék-folyadék extrakció 

Három különbözı forrásból származó sertés zsír mintákból 1,0-1,0 g-ot mértem be 

négyszer (4 x 3 x 1,0 g) 50 mL-es centrifugacsövekbe. A mintákat MRL és mrpl értékre 

szpájkoltam, majd fél perc vortexeléssel és 30 perc rázatással (700 min-1) 3 mL n-hexánban 

oldottam fel ıket. 

Három mintát 4 mL ioncserélt vízzel, másik hármat 4 mL metanol-víz (50/50, v/v) 

eleggyel, másik hármat acetonitril-víz (50/50, v/v) eleggyel és az utolsó hármat 4 mL 100% 

acetonitrillel extraháltam. Az extrakciót 1 perc vortexeléssel és 20 perc rázatással (700 min-1) 

végeztem. Centrifugálással (2000 rpm, 10 perc és 25 °C) a két fázist elválasztottam 

egymástól. Az alsó fázist leszívtam, az extrakciót megismételtem és az extraktumokat 

egyesítettem. 

A mintákat 55 ºC-on enyhe nitrogén áramban pároltam. A 100% acetonitriles 

extraktumot kb. 0,5 mL-ig, a metanol-víz és acetonitril-víz (50/50, v/v) oldószer elegyes 

extraktumot kb. 4 mL-ig pároltam. A vizes extraktumot nem pároltam. A bepárlás után 

hagytam a mintákat a környezı hımérsékleten 25-35 ºC-ra lehőlni, majd ioncserélt vízzel 9 

mL-re egészítettem ki a térfogatukat és fél perc vortexeléssel visszaoldottam a 

komponenseket. A különbözı LLE-val extrahált mintákat RP SPE-vel tisztítottam és 

dúsítottam. 
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6.3.2.2. HLB SPE optimálása 

A vizes minták tisztítását elıször 6 mL-es, 200 mg-os  Oasis HLB oszlopokkal 

végeztem, hogy elkerüljem az oszlopok tölteteinek túltelítését. Az oszlopokat 2 x 6 mL 

etanollal, 2 x 6 mL metanollal, és 2 x 6 mL ioncserélt vízzel kondicionáltam, majd felvittem a 

mintákat és hagytam lassan lecsepegni. Az oszlopokat elıször 2 x 6 mL ioncserélt vízzel és 

ezután 2 x 6 mL n-hexánnal mostam, majd 1 percig vákuummal szárítottam. A mintákat 6 mL 

acetonitrillel üvegbepárló csövekbe eluáltam, amelyek 20 µg/kg kortizol-d4 belsı standardot 

tartalmazott. A mintákat 45 ºC-on enyhe nitrogén áramban 50-100 µL-ig pároltam, majd 

kiegészítettem a térfogatukat 500 µL-re metanol-víz (50/50, v/v) eleggyel és visszaoldottam 

ıket fél perc vortexeléssel. 0,45 µm-es nylon szőrın szőrtem a mintákat és LC-MS/MS 

módszerrel határoztam meg a visszanyeréseket. 

A 100% vizes LLE megfelelı volt, a közepesen poláros kortikoszteroidok n-hexánban 

rosszul oldódnak, vízben jobban, így vízzel extrahálhatóak voltak. Mikor az extrahálószer 

50% (v/v) szerves fázist (metanolt vagy acetonitrilt) is tartalmazott, akkor a visszanyerések a 

szteroidok még jobb oldódásának következtében javultak (19. táblázat). Viszont a 100% 

acetonitriles extrakcióval, már az apoláros komponensek átoldódása is elindult, ami a 

módszer precizitását nagyban lerontotta. Összességében a metanol-víz (50/50, v/v) és 

acetonitril-víz (50/50, v/v) oldószer elegyekkel való extrakció bizonyult a legjobb 

extrahálószernek (19. táblázat). 

A LLE-t megismételtem 2 x 3 db szpájkolt mintával. 3 mintát metanol-víz (50/50, 

v/v), a másik hármat acetonitril-víz (50/50, v/v) oldószerrel extraháltam és az extraktumkat 

kisebb töltető (3 mL, 60 mg) Oasis HLB SPE oszlopokon tisztítottam és dúsítottam. Az SPE 

menete ugyanaz volt, mint a nagyobb HLB oszlopozás során, csak fele annyi oldószereket 

használtam kondicionálásra, mosásra és eluálásra (19. táblázat). 

Amikor acetonitril-víz eleggyel voltak a minták extrahálva a visszanyerések a kis és 

nagy HLB oszlopok között azonosak voltak (75-108% és 71-104%). A nagyobb oszlop 

precizitása viszont jobb volt (19. táblázat), aminek a nagyobb töltet a magyarázata. Ez a 

precizitásbeli különbség metanol-víz eleggyel történı LLE során is megmutatkozott, bár csak 

a FLU-nak volt szignifikánsan rosszabb precizitása (22,3%), de a RSD% értékek megfeleltek 

a mérési szinteknek. A visszanyerések viszont a kis oszlopon jobbak voltak, mint a nagyobb 

HLB-n (101-105% és 69-104%) (19. táblázat).   

 LLE metanol-víz (50/50, v/v) oldószer eleggyel, majd ezt követı HLB SPE kis 

oszlopon (3 mL, 60 mg) volt a legjobb kondíció a sertés zsír minták elıkészítéséhez az LC-

MS/MS analízishez. Az extrahálószer víz tartalma megakadályozta az összes apoláros mátrix 
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extrakcióját, így a kortikoszteroidok szelektíven tudtak átoldódni a metanol-víz elegybe, 

aminek következtében az apoláros mátrixok nem telítették el a HLB oszlop tölteteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ábra: A zsírra kidolgozott minta-elıkészítés menete. 
 

6.3.3. A zsír módszer mátrixhatásának tanulmányozása 

A zsír módszernél is Matuszewski és társai által használt módszert alkalmaztam az 

abszolút és relatív ionhatások kvantitatív értékelésére. 

2 x 3 mL etanol 
2 x 3 mL metanol 
2 x 3 mL víz 

2 x 3 mL víz 
2 x 3 mL n-hexán 

 

3 mL acetonitril 

 Kondicionálás  

 Mosás  

Eluálás 

Szárítás 

Minta felvitele 

+ 5 mL víz 

1,0 g zsír 

HLB SPE 
(3 mL, 60 mg) 

Bepárlás (nitrogén, 45 ºC) 
Visszaoldás, szőrés 

LC-MS/MS analízis 

2 x 4 mL 
Metanol-víz (50/50, v/v) LLE 

Bepárlás 4 mL-ig 
(55 ºC, 50 perc) 

+ISTD 

Oldás 
 3 mL n-hexánban 

Centrifugálás 
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5 különbözı forrásból származó mintát készítettem elı a fent optimált módszerrel (15. 

ábra). A vak mintákat az elıkészítés végén MRL (4 µg/kg PRED, 10 µg/kg METPREDON, 

10 µg/kg METPRED) és mrpl (1 µg/kg FLU, 1 µg/kg DXM) értékre szpájkoltam ıket (SS), 

és 20 µg/kg kortizol-d4 belsı standardot adtam hozzájuk.  

Azonos koncentrációjú referencia standard (RS) mixet is készítettem metanol-víz 

(50/50, v/v) oldószerben. 

Az oldatokat a készülékbe injektáltam, a területeket integráltam. A relatív területekbıl 

határoztam meg az ionhatásokat (20. táblázat). 

 

20. táblázat: HLB oszlopokon elıkészített vak mintákba oldott standardok relatív területei (SS). Tiszta 
oldószerben készült referencia standard (RS) relatív területeinek átlaga (n=5). Relatív (RSD%és abszolút 
mátrixhatások. 

 PRED METPREDON FLU DXM METPRED 

SS1 0,5554 1,0916 0,2332 0,2254 1,4810 

SS2 0,6066 1,1205 0,2813 0,2099 1,5616 

SS3 0,5691 1,0476 0,2365 0,2266 1,5583 

SS4 0,6116 1,0401 0,2514 0,2420 1,5881 

SS5 0,6524 1,0485 0,2828 0,2233 1,5200 

SSátlag (n=5) 0,5991 1,0696 0,2569 0,2254 11,5931 

RSD% 6,4 3,3 9,3 5,1 2,7 

RSátlag (n=5) 0,5668 1,2688 0,2611 0,2265 1,5885 

(SS1/RSátl-1) x 100 -2,0 -14,0 -10,7 -0,5 -6,8 

(SS2/RSátl-1) x 100 +7,0 -11,7 +7,7 -7,3 -1,7 

(SS3/RSátl-1) x 100 +0,4 -17,4 -9,4 0,1 -1,9 

(SS4/RSátl-1) x 100 +7,9 -18,0 -3,7 6,8 0,0 

(SS5/RSátl-1) x 100 +15,1 -17,4 +8,3 -1,4 -4,3 

(SSátl/RSátl-1) x 100 +5,7 -15,7 -1,6 -0,5 +2,9 

 
A minták között változó ionhatások megszőntek, a relatív területek értéke nem 

változott szignifikánsan mintáról-mintára, a területekbıl számolt RSD% megfelelı volt (2,7-

9,3%). Csak a FLU esetén volt viszonylag alacsonyabb a precizitás érték, de nem 

szignifikánsan. Az abszolút mátrixhatások a mérési szintnek megfelelı értékőek voltak (20. 

táblázat), az ionhatások kompenzálására a kalibrációt mátrixból vettem fel.  

6.3.4. Kortikoszteroidok visszanyerési kísérlete zsírból 

18 x 1,0 g mintát mértem be 50 mL-es centrifugacsövekbe. A mintákat három egyenlı 

felé osztottam (3 x 6 db) és MRL komponensek esetén 0,5 MRL, MRL és 1,5 MRL értékre, 
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míg mrpl komponensek esetén mrpl, 1,5 mrpl és 2 mrpl értékre szpájkoltam ıket. Ez PRED-

nél 2, 4 és 6 µg/kg-ot, míg METPREDON-nál és METPRED-nál 5, 10 és 15 µg/kg-ot 

jelentett. Az mrpl vegyületeknél (DXM, FLU) pedig 1, 1,5 és 2 µg/kg volt a hozzáadás 

szintje. A fent leírt zsírra kidolgozott módszerrel készítettem elı ıket és LC-MS/MS 

módszerrel határoztam meg a visszanyert koncentrációkat (21. táblázat). 

A mátrixos kalibráció során vak mintákat az elıkészítés után szpájkoltam meg 

különbözı mennyiségő standardokkal, hogy a módszer abszolút visszanyerését határozzam 

meg.  

 

        21. táblázat: A kortikoszteroidok abszolút visszanyerése belsı standard és külsı standardmódszerrel értékelve. 

Komponens 
Visszanyerés

% 
RSD

% 
Visszanyerés

% 
RSD

% 
Visszanyerés

% 
RSD

% 
Visszanyerés

% 
RSD

% 

 0,5 MRL MRL/mrpl 1,5 MRL/1,5 mrpl 2 mrpl 
PRED 92 11,0 89 7,5 90 6,9   
METPREDON 92 10,6 99 5,6 101 4,8   
FLU   86 11,5 95 6,9 93 8,2 
DXM   81 20,1 96 8,2 94 6,9 
METPRED 84 9,4 94 10,5 96 6,1   

 

A visszanyerések 81-101% között változtak a választott kortikoszteroidok esetén, a 

precizitás értékek 4,8-20,1% között. 

6.4. Kortikoszteroidok minta-elıkészítésének kidolgozása Duna vízbıl 

A víz viszonylag tiszta mátrix a biológiai mintákhoz képest. 1000 mL mintát kézzel 

történı rázással homogenizáltam, papírszőrın (Macherey-Nagel, MN 615 ¼ x φ 240 mm) 

szőrtem és adott térfogatott vittem fel belıle közvetlenül pH állítás nélkül az SPE oszlopokra. 

A HLB SPE oszlopok kapacitása nagy (fajlagos felülete 810 m2/g) és a szteroidok jól 

szorbeálódnak a felületén. Méretnöveléssel vizsgáltam mekkora térfogatú mintát lehet 

felvinni egy 3 mL, 60 mg-os HLB oszlopra. Vizsgáltam továbbá, hogy a minta dúsításának 

növelése és az injektálási térfogat a növelése milyen mértékben befolyásolja az LC-MS/MS 

analízist.  

A minta-elıkészítés jóságának ellenırzésére kortizol-d4 kísérı standardot adtam a 

mintákhoz az elıkészítés elıtt. A kísérı standard koncentrációja a felvitt minta térfogatának 

és szteroid koncentrációjának a függvényében változott. Különbözı térfogatú és 

koncentrációjú mintákat extraháltam (22. táblázat).  

A szilárd fázisú extrakció során az oszlopokat 2 x 3 mL metanollal, 2 x 3 mL etanollal, 

és 2 x 3 mL ioncserélt vízzel kondicionáltam, majd felvittem a mintákat és hagytam lassan 

lecsepegni. 10 mL ioncserélt vízzel átöblítettem a mintatartó edényeket és a 10 mL vizet 
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ráöntöttem az oszlopokra, melyeket utána még 10 mL ioncserélt vízzel mostam. Vákuummal 

30 másodpercig szárítottam az oszlopokat, majd két lépésben eluáltam a szteroidokat. Elıször 

5 mL acetonitrillel, majd 2 mL diklórmetánnal. Tesztoszteron-d5 ISTD-t adtam a mintákhoz 

és 45 ºC-on enyhe nitrogén áramban kb. 50 µL-ig pároltam, majd fél perc vortexeléssel 

visszaoldottam a mintát metanol-víz (50/50, v/v) oldószerben. A minta végsı térfogata a 

dúsítás szerint változott (22. táblázat). A minták koncentrációit LC-MS/MS módszerrel 

határoztam meg (23. táblázat). 

 

       22. táblázat: 3 mL, 60 mg-os HLB oszlopra felvitt minták térfogata és koncentrációja.   A belsı standard    
      koncentrációja. 

 

Felvitt 

minta 

(mL) 

Hozzáadás 

szintje 

(ng/L) 

Kortizol-d4 

(ng/L) 

Tesztoszteron-d5 

(ng/L) 

Végsı 

térfogat 

(mL) 

Dúsítás 

Injektált 

térfogat 

(µL) 

1 5 500 4000 4000 0,5 10x 10 

2 10 100 400 400 0,5 20x 10 

3 50 10 80 80 0,5 100x 25 

4 100 1 40 40 0,25 400x 50 

5 1000 1 40 40 0,25 4000x 50 

 

23. táblázat: Visszanyerések a különbözı beállítások során. 

Komponens 

Visszanyerés 
(%) 

1 ng/L-es  
szinten 1000 mL 

mintából 
(n=6) 

Visszanyerés 
(%) 

1 ng/L-es 
szinten 100 mL 

mintából 
 (n=8) 

Visszanyerés 
(%) 

 10 ng/L-es 
szinten 50 mL 

mintából 
 (n=6) 

Visszanyerés 
(%) 

100 ng/L-es 
szinten 10 mL 

mintából 
 (n=5) 

Visszanyerés 
(%) 

500 ng/L-es 
szinten 5 mL 

mintából 
 (n=8) 

TRIAM 126 70 56 116 97 
PRED 114 116 96 97 110 
FLU 70 88 100 108 114 
DXM 76 85 99 104 114 
TRIAM-AC 68 100 109 108 114 
Kortizol 81 85 100 113 112 
Boldenon 92 92 101 99 120 
Epitesztoszteron 91 91 92 100 120 
Nortesztoszteron 90 60 97 89 100 
Metiltesztoszteron 104 92 95 91 110 
Progeszteron 113 104 82 100 92 

 

 A dúsítás növelésével a visszanyerések 500 ng/L és 10 ng/L-es szint között nem 

változtak szignifikánsan. Csak a TRIAM visszanyerése csökkent le 10 ng/L-es szinten 56%-ra 

(23. táblázat). Számomra az 1 ng/L-es szint reprodukálható mérése volt a cél. 100 mL minta 

elemzése során az RSD% érékek kortikoszteroidok esetén 18,5-27,7% között változtak, míg 

az androgének és a progeszteron esetén ez 5,2-25,9% volt. A komponensek közötti 

visszanyerések (60-116%) és a precizitásuk (7,7-27,7%) megfelelt az 1 ng/L-es szintnek. 
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1000 mL minta feldolgozása során viszont már a precizitás értékek lényegesen alacsonyabbak 

voltak. Fıként a kortikoszteroidok reprodukálhatósága csökkent le (45,9-69,2%). A 

visszanyerések hasonlóak voltak, mint 100 mL minta esetén, viszont a TRIAM visszanyerése 

újból megnıtt (126%), míg a TRIAM-AC-é pedig lecsökkent (68%). Összességében az 1000 

mL minta elıkészítésének a precizitása és visszanyerése megfelelt az 1 ng/L-es szintő 

analízisnek. 1000 mL minta volt a maximum térfogat, amit a kis HLB oszlop kapacitása még 

elbírt. 
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7. VALIDÁLÁS 

7.1. A vizelet módszer validálása 

A módszer szelektivitását 2 µg/L-es standard oldat (MRPL koncentráció), szpájkolt 

minta (2 µg/L) és vak minta kromatogramjainak összehasonlításával bizonyítottam (2. 

melléklet). Elızıleg levizsgált vak vizelet minták (15 db) keverékébıl készítettem egy mintát. 

A vak minták keverékébıl egy szpájkolt (2 µg/L) és egy szpájkolás nélküli mintát végig 

vittem az elıkészítésen és a vizelet módszerrel analizáltam. 

 A vak mintában nincs zavaró csúcs a mérendı komponensek retenciós idıablakán 

belül. A PRED kromatogramján eluálódik egy mátrix csúcs 6,8 percnél 419,2 m/z >> 329,2 

m/z ionátmenettel, de ez nem zavarja a PRED mérését, aminek a retenciós ideje 7,4 perc. A 

PRED másik ionátmenetének (419,2 m/z >> 280,2 m/z) MRM kromatogramján nincs mátrix 

csúcs (2. melléklet). A szteroidokat interferencia nélkül tudtam meghatározni. 

 Hat pontos kalibrációt készítettem. A kalibrációt vak minta szpájkolásával 0, 1, 2, 3, 4 

és 5 µg/L-es szinteken vettem fel az összes vizsgált kortikoszteroidra. A mintákat végigvittem 

az elıkészítésen, 8 µg/L tesztoszteron-d5 belsı standardot adtam mindegyik mintához és ezt 

követıen injektáltam a készülékbe a kalibrációs oldatokat. A módszer linearitása megfelelı 

volt az r2 értékei 0,9670-0,9890 között voltak.  

 A visszanyerés, reprodukálhatóság és azonosítás meghatározását szpájkolt mintákkal 

végeztem. A hozzáadások szintje 2, 3 és 4 µg/L (MRPL v. mrpl, 1,5 MRPL v. 1,5 mrpl és 2 

MRPL v. 2 mrpl) volt. A kísérleteket három napon végeztem. Az elsı és második napon 

minden szinten hat párhuzamos mintát analizáltam, a harmadik napon szintenként hetet. A 

napok között más volt a mintát elıkészítı személy (operátor), a laborhımérséklet (20, 25 és 

30 ºC), illetve más sarzsú oldószerekkel készültek a kísérletek. 

 

          24. táblázat: Validálási eredmények: visszanyerés (szintenként 19 eredménybıl számolva), reprodukálhatóság  
          (RSD%) és az azonosításhoz használt ionarányok (IR) a standard oldatban (a kalibrációs pontokból számolva),  
           illetve a mintákban (18 hozzáadásból számolva). 

Komponens 
Visszanyerés 

% 
RSD

% 
Visszanyerés 

% 
RSD

% 
Visszanyerés 

% 
RSD

% 

IR standard 
oldatban 

 % 

Elfogadhatósági 
tartomány  

% 

IR 
mintákban 

% 

 2 µg/L 3 µg/L 4 µg/L    

TRIAM 105 28,5 87 26,9 108 27,9 31 23-39 25-39 

PRED 95 15,8 90 11,1 90 22,2 11 8-14 9-13 

FLU 100 20,0 90 11,1 90 22,2 12 8-16 11-13 

DXM 90 11,1 87 7,7 88 14,3 27 20-34 22-28 

METPRED 90 16,7 93 10,7 93 16,2 20 15-25 16-21 

TRIAM-AC 95 15,8 90 11,1 90 25,0 41 31-51 38-50 
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 A vizelet módszer átlagos visszanyerése a komponensek és szintek között 87-108% 

volt. A módszer reprodukálhatósága 30% alatt volt. A szpájkolt mintákból számolt 

ionarányok mindig az elfogadhatósági tartományon belül voltak (24. táblázat). 

 A módszer döntési határát (CCα) 20 különbözı vak minta elemzésével határoztam 

meg. A kortikoszteroidok várt retenciós idején belül meghatároztam a jel/zaj arányt (signal-

to-noise, SNR), és CCα= 3 x SNR-ként adtam meg a döntési határ értékeit komponensenként. 

Mivel a TRIAM és DXM zaj szintje mindkét ionátmeneten nulla volt a vak mintákban, ezért e 

két kortikoszteroid esetében az 1 µg/L-es szinten levı SNR értékbıl számoltam a döntési 

határt. A CCα értéket húsz különbözı vak minta CCα szintre szpájkolásával és a minták 

elemzésével ellenıriztem. A CCα-t akkor fogadtam el, amikor az adott kortikoszteroid 

mindegyik SNR értéke nagyobb volt háromnál és az ionarányok elfogadható tartományban 

voltak. A kimutatási képességet (CCβ) a döntési határból és a 2 µg/L-es szint 

reprodukálhatóságának szórásából számítottam: CCβ= CCα + 1,64 x S2µg/L,reproduk   (25. 

táblázat). 

 A kimutatási határ (LOD) meghatározása megegyezett a döntési határéval, így LOD-

nek a CCα-t adtam meg, míg a meghatározási határt (LOQ) az LOD 3,33-szorosaként 

számoltam (25. táblázat). 

 

25. táblázat: CCα, CCβ, LOD és LOQ értékek. 
 CCα 

(µg/L) 
CCβ 

(µg/L) 
LOD 

(µg/L) 
LOQ 

(µg/L) 
TRIAM 1,0 2,0 1,0 3,3 
PRED 0,1 0,8 0,1 0,3 
FLU 0,2 0,7 0,2 0,7 
DXM 0,1 0,6 0,1 0,3 
METPRED 0,1 0,4 0,1 0,3 
TRIAM-AC 0,1 0,6 0,1 0,3 

 

A döntési határ értékei 0,1-1,0 µg/L között, míg a detektálási kapacitásé 0,4-2,0 µg/L 

között voltak (25. táblázat). Ezen értékek teljesítik a 2002/657/EC rendelet elıírását, miszerint 

a döntési határnak kisebbnek, a detektálási kapacitásnak kisebbnek vagy egyenlınek kell 

lennie az MRPL vagy mrpl értékkel [3,10]. 

7.2. A tej módszer validálása 

A módszer szelektivitást ismét standard oldat, szpájkolt (MRL, mrpl koncentráció) és 

vak minták összehasonlításával ellenıriztem. Nincs interferáló csúcs a szermaradékok várt 

retenciós idején belül a vak mintában. A szteroidok interferencia nélkül mérhetıek (3. 

melléklet). 
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Hat pontos kalibrációt készítettem. A kalibrációs oldatok koncentrációi 0-12,0 µg/kg 

között voltak PRED-ra, 0-2,0 µg/kg között METPREDON-ra 0-2,0 µg/kg között FLU-ra, 0-

0,60 µg/kg között DXM-ra, és 0-2,0 µg/kg között voltak METPRED-ra. A korrelációs 

koefficiens (r2) értékei 0,9765-0,9946 között voltak. 

 A visszanyerés, reprodukálhatóság és azonosítás meghatározását ismét szpájkolt 

mintákkal végeztem. A hozzáadások MRL komponensek esetén 0,5 MRL, MRL és 1,5 MRL 

volt, ami PRED-nál 3, 6 és 9 µg/kg-nak, míg DXM-nál 0,15, 0,30 és 0,45 µg/kg-nak felelt 

meg. Határértékkel nem rendelkezı kortikoszteroidok (METPREDON, FLU, METPRED) 

esetén mrpl, 1,5 mrpl és 2 mprl értékekre szpájkoltam a mintákat, ami 0,5, 0,75 és 1,0 µg/kg-

nak felelt meg. A méréseket három különbözı napon szintenként hat párhuzamos mintával 

végeztem. A napok között különbözı operátorok végezték az elıkészítéseket, más sarzsú 

oldószereket és más sarzsú SPE oszlopokat használva. 

 

           26. táblázat: Validálási eredmények: visszanyerés (szintenként 18 eredménybıl számolva), reprodukálhatóság  
           (RSD%) és az azonosításhoz használt ionarányok (IR) a standard oldatban (a kalibrációs pontokból számolva), 
           illetve a mintákban (18 hozzáadásból számolva). 

Komponens 
Vissza-
nyerés 

% 

RSD
% 

Vissza-
nyerés 

% 

RSD
% 

Vissza-
nyerés 

% 
RSD% 

Vissza-
nyerés 

% 

RSD
% 

IR  
standard 
oldatban  

% 

Elfogadható-
sági 

tartomány % 

IR  
mintákban 

% 

 0,5 MRL MRL/mrpl 1,5 MRL/1,5 mrpl 2 mrpl    

PRED 100 18,9 99 23,3 93 16,5   6,7 3,4-10,1 6,7-7,6 
MET-
PREDON 

  90 33,7 93 25,2 100 20,3 24,0 18,0-30,0 18,8-26,0 

FLU   95 23,9 99 25,1 105 16,3 13,0 9,1-16-9 10,6-16,3 
DXM 96 29,2 97 26,8 95 15,6   32,5 24,4-40,6 25,9-36,5 
METPRED   91 26,4 99 19,4 101 15,2 16,5 11,6-21,5 15,3-18,1 

 

A visszanyerések a választott kortikoszteroidokra a szintek között 90% és 105% 

között voltak. A módszer reprodukálhatósága kisebb volt 30%-nál (kivéve METPREDON, 

RSD= 33,7% mrpl szinten). A mintákból számolt ionarányok minden esetben megfeleltek a 

2002/657/EC elıírásainak (26. táblázat). 

A döntési határt (CCα) MRL komponensek esetén az MRL értékbıl és az MRL szint 

reprodukálhatóságának szórásából számoltam (CCα= MRL + 1,64 x Sreproduk,MRL). 

Határértékkel nem rendelkezı kortikoszteroidok esetén a döntési határt 20 különbözı vak 

minta elemzésével határoztam meg (CCα= 3 x SNR). A kimutatási képességet (CCβ) a 

döntési határból és a döntési határ reprodukálhatóságából számoltam. CCβ= CCα + 1,64 x 

Sreproduk,CCα  (27. táblázat).    

A kimutatási határt (LOD) a SNR 3-szorosaként számoltam, míg a meghatározási 

határt (LOQ) az LOD 3,33-szorosaként adtam meg (27. táblázat).     
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A döntési határt és a kimutatási határt 20 db CCα, illetve LOD értékre szpájkolt 

minták elemzésével ellenıriztem. Az értékeket akkor fogadtam el, ha az adott kortikoszteroid 

mindegyik SNR értéke nagyobb volt háromnál és az összes ionarány elfogadható 

tartományban volt. 

 

27. táblázat: CCα, CCβ, LOD és LOQ értékek. 
 CCα 

(µg/kg) 
CCβ 

(µg/kg) 
LOD 

(µg/kg) 
LOQ 

(µg/kg) 

PRED 8,3 11,5 0,06 0,20 

METPREDON 0,06 0,09 0,06 0,20 

FLU 0,02 0,03 0,02 0,07 

DXM 0,43 0,62 0,02 0,07 

METPRED 0,07 0,10 0,07 0,23 

 

A határértékkel nem rendelkezı szermaradékok esetében a döntési határ értékei 0,02-

0,06 µg/kg között változtak, ami az eddigi publikált módszerek közül a legkisebb értékek. Az 

LOD értékek 0,02 µg/kg és 0,07 µg/kg között voltak, ami szintén az eddig elért legkisebb 

kimutatási határ kortikoszteroidokra tej mátrix esetén. 

7.3. A zsír módszer validálása 

A szelektivitás vizsgálata során standard oldat, szpájkolt (MRL, mrpl koncentráció) és 

vak minták kromatogramjait hasonlítottam össze (4. melléklet). A komponensek interferencia 

nélküli mérése teljes mértékben teljesült. 

 A módszer linearitását a kalibrációs egyenes korrelációs együtthatójával ellenıriztem. 

Hat pontos kalibrációt készítettem úgy, hogy vak mintákat szpájkoltam meg különbözı 

térfogatú standard mix oldattal az elıkészítés után. Mindegyik ponthoz 20 µg/kg kortizol-d4 

belsı standardot adtam szintén az elıkészítés után. A kortizol-d4 ionátmenetének intenzitása a 

többi kortikoszteroidhoz képest kicsi, így a 20 µg/kg-os ISTD szint pont megfelelı volt az 

értékeléshez. A kalibrációs pontok 0-8,0 µg/kg között voltak PRED esetén és 0-20,0 µg/kg 

között METPREDON, illetve METPRED esetén. A FLU és a DXM kalibrációs szintjeit 0 

µg/kg és 4,0 µg/kg között készítettem. A korrelációs együttható (r2) értékei 0,9893-0,9997 

között voltak. 

A visszanyerés, reprodukálhatóság és azonosítás meghatározását hasonlóan szpájkolt 

mintákkal végeztem. A hozzáadások MRL komponensek esetén a rendelet elıírásával 

összhangban 0,5 MRL, MRL és 1,5 MRL volt, ami PRED-nál 2, 4 és 6 µg/kg-ot jelentett, míg 

METPREDON-nál és METPRED-nál ez 5, 10 és 15 µg/kg-nak felelt meg. Határértékkel nem 
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rendelkezı kortikoszteroidok (FLU és DXM) esetén mrpl, 1,5 mrpl és 2 mprl értékekre 

szpájkoltam a mintákat, ami 1,0, 1,5 és 2,0 µg/kg-nak felelt meg. A méréseket három 

különbözı napon szintenként hat párhuzamos mintával végeztem. A napok között változtatott 

paraméterek: az operátorok, az oldószerek sarzsa és a SPE oszlopok sarzsa. 

 

           28. táblázat: Validálási eredmények: visszanyerés (szintenként 18 eredménybıl számolva), reprodukálhatóság  
           (RSD%) és az azonosításhoz használt ionarányok (IR) a standard oldatban (a kalibrációs pontokból számolva), 
           illetve a mintákban (54 hozzáadásból számolva). 

Komponens 
Vissza-
nyerés 

% 

RSD
% 

Vissza-
nyerés 

% 

RSD
% 

Vissza-
nyerés 

% 
RSD% 

Vissza-
nyerés 

% 

RSD
% 

IR  
standard 
oldatban  

% 

Elfogadható-
sági 

tartomány % 

IR  
mintákban 

% 

 0,5 MRL MRL/mrpl 1,5 MRL/1,5 mrpl 2 mrpl    

PRED 89 10,1 89 8,4 91 7,0   7,4 3,7-11,1 5,4-10,3 

MET-
PREDON 

92 11,8 98 11,6 100 12,3   19,5 13,7-25,4 17,7-23,7 

FLU   87 10,7 93 9,9 92 6,5 13,8 9,7-17,9 9,6-16,8 
DXM   81 20,5 93 12,4 92 12,7 24,1 18,1-30,1 19,0-30,0 
METPRED 83 8,0 89 8,9 91 8,4   16,4 11,5-21,3 13,8-18,3 

 

A visszanyerések a szintek között 81% és 100% között változtak. A módszer 

reprodukálhatósága 6,5-12,3% között volt, kivéve a DXM esetén (12,4-20,5%) (28. táblázat). 

A mintákból számolt ionarányok mindig megfeleltek a 2002/657/EC elıírásainak. 

A döntési határt (CCα) MRL komponensek esetén CCα= MRL + 1,64 x Sreproduk,MRL 

ként számoltam. Határértékkel nem rendelkezı kortikoszteroidok esetén a döntési határt 20 

különbözı vak minta elemzésével határoztam meg (CCα= 3 x SNR), és húsz vak minta CCα 

értékre történı szpájkolásával ellenıriztem az értékek megfelelıségét. A kimutatási 

képességet (CCβ) a döntési határból és a döntési határ reprodukálhatóságából számoltam. 

CCβ= CCα + 1,64 x Sreproduk,CCα  (29. táblázat).    

A kimutatási határt (LOD) a SNR 3-szorosaként számoltam, míg a meghatározási 

határt (LOQ) az LOD 3,33-szorosaként adtam meg (29. táblázat).     

A kimutatási határt a döntési határhoz hasonlóan 20 db LOD értékre szpájkolt minta 

elemzésével ellenıriztem. Az értékeket mindkét kísérletben akkor fogadtam el, ha az adott 

kortikoszteroid mindegyik SNR értéke nagyobb volt háromnál és az összes ionarány 

elfogadható tartományban volt. 

 

 29. táblázat: CCα, CCβ, LOD és LOQ értékek. 
 CCα  

(µg/kg) 
CCβ  

(µg/kg) 
LOD  

(µg/kg) 
LOQ 

 (µg/kg) 
PRED 4,5 5,0 0,3 1,0 
METPREDON 11,9 13,8 0,3 1,0 
FLU 0,2 0,30 0,2 0,66 
DXM 0,1 0,18 0,1 0,33 
METPRED 11,3 12,6 0,2 0,66 
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A határértékkel nem rendelkezı szermaradékok esetében a számolt döntési határ 

értéke 0,2 µg/kg volt FLU-ra és 0,1 µg/kg volt DXM-ra. Az MRL komponensek esetén a 

döntési határ értékei 4,5-11,9 µg/kg között változtak (29. táblázat). Az LOD értékek 0,1 µg/kg 

és 0,3 µg/kg között voltak. 

7.4. A víz módszer validálása 

Az 5. melléklet a választott szteroidok MRM ionátmeneteit mutatja 1 ng/L-es standard 

oldatban, szpájkolt és vak mintában 400-szoros dúsítás után. A kromatogramokon látható, 

hogy az 1 ng/L-es szint jól mérhetı volt minden komponens esetén. A vak mintákban nem 

volt zavaró csúcs a komponensek retenciós idején belül. A szteroidok szelektíven, 

interferencia nélkül mérhetıek voltak a víz mintákban. 

A hat pontos kalibrációt mátrixból vettem fel. Különbözı térfogatú standard mix 

oldattal (mely mind a 11 szteroidot tartalmazta) szpájkoltam meg 100-100 mL vak víz 

mintákat úgy, hogy a koncentrációjuk 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 és 4,0 ng/L legyen minden 

komponensre. Egy mintát szpájkolás nélkül hagytam és a mintákat vittem végig az 

elıkészítésen. A kalibrációt tehát 0-4,0 ng/L között vettem fel. A korrelációs együttható 

értékei nagyobbak voltak 0,9854-nél. 

A módszer visszanyerését és reprodukálhatóságát három napon 31 minta elemzésével 

vizsgáltam. A hozzáadás szintje 1 ng/L volt és mind a 31 minta más-más származású volt. A 

visszanyerések 80-109% között voltak, míg a precizitás értékei 9,4-32,7% között (30. 

táblázat).  

 

30. táblázat: Validálási eredmények: visszanyerés, reprodukálhatóság (RSD%), LOD és LOQ. 
400x dúsítás 4000x dúsítás 

Komponens 
 

Visszanyerés% 
100 mL vízbıl 

(n=31) 
RSD% LOD 

(ng/L) 
LOQ 
(ng/L) 

LOD 
(ng/L) 

LOQ 
(ng/L) 

TRIAM 58 32.7 0.5 1.67 0.02 0.07 
PRED 109 24.7 0.28 0.93 0.04 0.12 
FLU 97 24.7 0.06 0.19 0.02 0.07 
DXM 96 25.0 0.07 0.23 0.01 0.03 
TRIAM-AC 90 23.3 0.67 2.23 0.02 0.07 
Kortizol 105 20.0 0.17 0.57 0.04 0.12 
Boldenon 96 9.4 0.30  1.00 0.17 0.57 
Epitesztoszteron 96 12.5 0.51 1.70 0.14 0.47 
Nortesztoszteron 80 23.8 0.92 3.06 0.07 0.23 
Metiltesztoszteron 97 10.3 0.30 1.00 0.21 0.70 
Progeszteron 102 19.6 0.37 1.23 0.16 0.53 

 

A kimutatási határt a zaj (noise, N) és a kalibrációs egyenes meredekségének (ai) 

arányából LOD= 3 x z/ai-ként számoltam. A LOD-t 400-szoros (100 mL mintát feldolgozva) 

és 4000-szeres dúsítással (1000 mL mintát feldolgozva) is számoltam. A nagyobb dúsítás az 
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LOD-t 0,06-0,5 ng/L-rıl 0,01-0,4 ng/L-re csökkentette a kortikoszteroidok esetén (30. 

táblázat). A pozitív módban detektált szteroidok esetén (androgének, progeszteron) a nagyobb 

dúsítással a zaj szintje is megnıtt, így az LOD nem nıtt meg arányosan úgy, mint a 

kortikoszteroidoknál. Az LOD értékei 0,30-0,90 ng/L-rıl 0,07-0,21 ng/L-re csökkentek. A 

meghatározási határt LOQ= 3,33 x LOD-ként számoltam (30. táblázat). Azokat a mért 

koncentráció értékeket, amelyek LOD és LOQ közé estek becsült értékként adtam meg. 
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8. A MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA VALÓDI MINTÁK MÉRÉSÉRE 

8.1. A vizelet módszer alkalmazása 

8.1.1. Nemzeti Monitoring Vizsgálat 

A vizeletre kidolgozott módszert 2008 óta alkalmazom a monitoring vizsgálatok során 

szarvasmarha, sertés és juh vizelet mintákra. Bár a validálás szarvasmarha vizeletre készült, a 

módszer más fajú állatok vizeletére is jól alkalmazható, amit kontroll kártya folyamatos 

vezetésével ellenırzök. Bár specifikusság vizsgálat nem történt még ez idáig. Az éves 

mintaszám évrıl évre az aktuális vágási számmal változik, de nagyságrendileg 100-150 között 

van. 

2008 és 2010 között öt mintában mértem PRED-t döntési határ feletti szermaradék 

koncentrációban 0,3-2,0 µg/L között (16. ábra). Más kortikoszteroid szennyezést vizeletben 

nem detektáltam 2011. szeptemberig. 

 

 
16. ábra: 0,3 µg/L prednizolont tartalmazó szarvasmarha vizelet prednizolon MRM kromatogramjai.      
                A reziduum két ionátmenttel és megfelelı ionaránnyal lett azonosítva.  

 
Annak ellenére, hogy a kortikoszteroidok minıségi ionátmenetei kis intenzitásúak, az 

ion arányok kis koncentrációknál is jól reprodukálhatóak voltak. A gondos minta-elıkészítés 

és a negatív ionizációs detektálás következtében zaj nélkül lehetett a minıségi ionátmeneteket 

detektálni, ami lehetıvé tette az ion arányok pontos megállapítását. 

8.1.2. Nemzetközi körvizsgálat 

2009 júliusában „Methylprednisolone and metabolites in bovine urine” címmel 

szervezett az RIVM CRL (Európai Unió Referencia Laboratóriuma, Hollandia, Bilthoven) 

nemzetközi körvizsgálatot (2010-tıl a laboratórium Wageningenbe költözött és neve RIKILT 
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EU-RL-re változott). A körvizsgálati minták kezelt szarvasmarhától levett (incurred sample) 

és liofilizált vizeletek voltak. Mind a 14 résztvevı laboratórium négy fajta mintát kapott 

(Batch A, Batch B, Batch C és Batch D jelzéssel) és mindegyik mintából öt párhuzamost. A 

Batch A magas szintő metilprednizolont (METPRED), a Batch B alacsony szintő 

metilprednizolont tartalmazott. A Batch C a kezelés elıtt levett mintát tartalmazta és vakként 

(<0,5 µg/L) volt megjelölve, míg a Batch D magas szintő metilprednizont (METPREDON) 

tartalmazott. Ezeket a koncentráció szinteket a vizsgálatok elıtt megadta az EU-RL minden 

résztvevı laboratóriumnak. 

A metilprednizon a metilprednizolon inaktív metabolitja [97]. Ezen metabolit 

meghatározását az általam kifejlesztett módszer és így a validálás se tartalmazta. Mivel az 

EU-RL standardot biztosított a minták mellé, így a metilprednizon azonosítását is elvégeztem. 

A metilprednizon két ionátmenete a 431,2 >> 341,2 m/z és a 431,2 >> 123,0 m/z (17. ábra).  

A körvizsgálati minták mérését egy másik, régebbi sarzsból (SNR: 456767-7, B/N: 

5520-77) származó Gemini C-18 kolonnán végeztem, mint a validálási minták (SNR: 490792-

14, B/N: 5520-82) mérését. A korábbi sarzsú kolonnán a szermaradékok retenciós ideje 0,3-

0,4 percet csúszott az újhoz képest. 

Minden mintából két párhuzamost kellett elıkészíteni két különbözı napon (2 x 2), 

így mintánként négy eredményt kellett megadni. A 31. táblázat mutatja az általam és az EU-

RL által mért eredményeket szintenként, a négy párhuzamos eredményt átlagolva. A mért 

szermaradék koncentrációk nem érték el az 1 µg/L-es szintet. 

 

(a) 
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(b) 

 
17. ábra: 0,67 µg/L metilprednizolon (a) és 0,84 µg/L metilprednizon (b) MRM kromatogramjai a 

körvizsgálati mintákban.  

 
A körvizsgálat akkor sikeres, ha a mért koncentrációból számolt Z érték -2 és +2 közé 

esik. A eredmények azt mutatták, hogy nem csak szpájkolt, hanem valódi minták mérésére is 

jól alkalmazható az általam vizeletre kifejlesztett módszer, még 1 µg/L szint alatt is. A vizelet 

monitoring mérések kiterjeszthetıek lesznek majd a METPREDON-ra is a validálása után, 

hiszen ezen komponensnek a meghatározása is sikeres volt. 

 

31. táblázat: A körvizsgálat hivatalos végeredménye. Az eredmények szintenként a négy párhuzamos átlaga. 

Batch  
Saját 

eredmények 
(µg/L) 

Saját 
Z érték 

EU-RL 
eredményei 

(µg/L) 

EU-RL 
Z értéke 

A 
Magas szintő 
METPRED 

0,67 0,14 0,71 0,35 

B 
Alacsony szintő 

METPRED 
0,12 -0,44 0,11 -0,38 

C Vak <CCα - <CCα - 

D 
Magas szintő 

METPREDON 
0,84 -0,06 0,83 0,21 

 

8.2. A tej és zsír módszerek alkalmazása 

8.2.1. Nemzeti Monitoring Vizsgálat 

A tej módszert a monitoring vizsgálatokban egyelıre kis mintaszámmal alkalmazom 

2010 óta. Idáig semmilyen szermaradékot nem detektáltam. 

A zsírok kortikoszteroidra történı vizsgálata még nem része a hazai monitoring 

tervnek. 
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8.2.2. A tej módszer adaptálása  

Tiltott szerek esetén mindig a lehetı legkisebb LOD elérése a cél. A multimód 

ionforrással mőködı Agilent 6410A készülékre kidolgozott és optimált tej kortikoszteroid 

módszert az újfejlesztéső Agilent Jet Stream-mel (AJS) felszerelt Agilent 6460 LC-MS/MS 

készülékre adaptáltam. Fontos hangsúlyozni, hogy nem csak az ionforrásban különböztek a 

készülékek, hanem a 6460-as modell már fejlettebb vákuumrendszerrel mőködik. 

Az LC-AJS-MS/MS készüléket a 5.1-es fejezetben leírt módszerrel optimáltam. A 

sheath gáz (nitrogén) hımérsékletét 350 ºC-on, térfogatáramát 12 L/perc-en találtam 

optimálisnak. A sheath gáz köpenyként veszi körül a porlasztott cseppeket, ami növeli az 

ionizáció hatásfokát és így több ion jut az analizátorba. Az ion beállítások (prekurzor-, 

produktionok) ugyanazok voltak, csak az ütközési energiák (CE) voltak eltérıek a MMI-tıl. 

Az LC elválasztás paraméterei (LC típusa, kolonna, eluens) megegyeztek a 6410A készüléken 

optimált módszerrel, így a háttér ionok azonosak maradtak a kísérletben. 

 

 32. táblázat: A kortikoszteroidok LOD és LOQ értékei 6460-as készüléken AJS forrással. 

 
LOD  

(µg/kg) 
LOQ  

(µg/kg) 
PRED 0,002 0,007 
METPREDON 0,003 0,010 
FLU 0,001 0,003 
DXM 0,001 0,003 
METPRED 0,006 0,020 

 

20 különbözı vak mintát szpájkoltam a 6410A készülék LOD értékére. A mintákat 

elıkészítettem az optimált tej módszerrel és a 6460-as AJS-mel mőködı LC-MS/MS-sel 

meghatároztam a komponensek SNR-át. A készülék kimutatási határát 3 x SNR-ként 

számoltam, míg a meghatározási határt LOQ= 3,33 x LOD-ként. 

A kortikoszteroidok hıstabil molekulák, így az AJS forrás lényegesen javítani tudta az 

ionizációjukat anélkül, hogy elbomlottak volna az ionforrásban. Ezáltal alacsonyabb LOD 

volt elérhetı a 6460-as készülékkel. Az Agilent specifikációja szerint kb. 20-szoros LOD 

csökkenést lehet elérni a 6460-as készüléken AJS-mel [14]. A választott kortikoszteroidok 

esetén 10-30-szoros LOD csökkenést mértem tej mintákban a 6410A készülékhez képest (27. 

és 32. táblázat). Ezekkel az értékekkel már lehetıség nyílt a szermaradékok ultranyomnyi 

(ng/L) azonosítására is tej mintákban. 
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8.3. A víz módszer alkalmazása felszíni Duna vizekre 

A vízre kidolgozott módszert két periódusban alkalmaztam folyóvíz és ivóvíz 

mintákon, illetve partszőréső kutakból származó mintákon. A minták a Fıvárosi Vízmővektıl 

(FV) származtak, illetve pár mintát saját kezőleg vettem. Az elsı mintavételi idıszakban 50 

mintát vizsgáltam 2008 szeptembere és novembere között, a második periódus során 10 

mintát mértem 2009 novemberében (18. ábra). A homogenizálás után a 2008-ban vett 

mintákból 100 mL-t, míg a 2009-es mintákból 1000 mL-t elemeztem a minta-elıkészítések 

során. Így a választott szteroidok LOD-ja a két periódusban eltérı volt (30. táblázat). A 

szteroidok jelenlétét retenciós idejükkel és mindkét ionátmenetükkel, azok arányával 

azonosítottam 100%-osan. Azon mért komponenseket, amelyet csak a retenciós idejével és az 

intenzívebb ionátmenetével tudtam azonosítani azokat „nincs megerısítve” jelzéssel jelöltem 

(6. melléklet). Gyakorlatilag ezen koncentrációk LOD alatti mennyiségek és csak 

valószínősíthetı a komponensek jelenléte, de nem bizonyítható teljes bizonysággal jelenlétük, 

mert az MS/MS detektálás a két ionátmenet arányának meglétén alapul.   

A két periódusban eltérı sarzsú ABZ + PLUS analitikai oszlopokat használtam. A 

2008-as mintákat Supelco Supelcosil ABZ + PLUS (3 mm × 150 mm, 3 µm) kolonnán (Col: 

43548-02 SL: 969, BL: 4106) mértem, míg 2009-ben egy teljesen új ABZ + PLUS (Col: 

107329-03, SL: 3-1380, BL: 6114) oszlopot használtam az elemzésre. A két kolonna között 

0,3-0,5 perces retenciós idı csúszások voltak.  

 

 
18. ábra: Mintavételi helyek: a piros színő jelölések jelentik a 2008 szeptember-november közti 

idıszakot, míg a zöld színőek a 2009 novemberi mintavételt.  
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A vizsgált kortikoszteroidok közül csak TRIAM-ot és TRIAM-AC-ot nem 

detektáltam, bár Franciaországban viszonylag magas szintet (3-40 ng/L) mértek belılük 

csatorna- és szennyvizekben (33. táblázat).  

Az elsı mintavételi idıszakban a kortikoszteroidok közül csak FLU és kortizol volt 

kimutatható a Duna vizekben. FLU-t csak 2008-ban mértem a Budapesti Mőszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem (BME) elıtti kifolyónál és környékén, a Fıvárosi Vízmővek 

Csepeli Telepének befolyó áramában, illetve Tökölön (19. ábra). A koncentrációk 0,95 és 

1,43 ng/L között voltak (6. melléklet). A csepeli telep kifolyó áramában viszont már nem volt 

mérhetı a FLU a kimutatási határ felett (6. melléklet). Más publikációkban nem detektáltak 

idáig még FLU-t. 

(a) 

 

(b) 

 
19. ábra: 1,43 ng/L FLU-t (a) és 0,91 ng/L epitesztoszteront (b) és tartalmazó víz minták adott MRM 

kromatogramjai. 
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Az elsı periódusban 17 mintában volt mérhetı a kortizol 0,08-0,58 ng/L között, bár 

csak egyben volt LOQ feletti mennyiség (0,58 ng/L). A második idıszakban mind a tíz 

mintában detektáltam kortizolt 0,32-2,67 ng/L koncentrációban és mind LOQ feletti érték volt 

(20. ábra). A kortizol a Duna budapesti szakaszán végig kimutatható volt 2009-ben, a 

magasabb koncentrációk Dél-Pestrıl és Tökölrıl származtak (6. melléklet). Kínában és 

Franciaországban ennél nagyságrendekkel magasabb (53-120 ng/L) kortizol koncentrációkat 

mértek csatornavizekben (33. táblázat).  

Az androgén hormonok közül csak az epitesztoszteron volt detektálható és csak az 

elsı periódusban (19. ábra). 25 minta tartalmazott epitesztoszteront 0,09-0,91 ng/L 

koncentrációban partszőréső kutakban és folyóvizekben egyaránt, de csak négy eredmény volt 

LOD felett 0,64-0,91 ng/L koncentrációban (6. melléklet). Az LOD feletti értékeket BME 

elıtti, csepeli és tököli mintákból mértem. Hasonló koncentrációkat (2,8-6,0 ng/L) mértek 

Vullet és társai felszíni- és talajvízben. Kínában csatornavízben ezeknél jóval magasabb 

értékeket (7,9-46 ng/L) detektáltak tesztoszteronra (33. táblázat). 

A második periódusban még két kortikoszteroid a PRED és a DXM is kimutatható 

volt folyóvizekben (20. ábra). Tökölön mértem PRED-ból a legmagasabb koncentrációkat, 

0,17-0,58 ng/L-t. A BME kifolyó elıtt alacsonyabb, 0,09 ng/L PRED volt kimutatható 2009 

novemberében. Mindegyik érték LOD felett volt, mindkét ionátmenettel és az ionarányokkal 

alátámasztva. DXM csak Tökölön volt mérhetı LOD felett 0,06-0,07 ng/L koncentrációban 

(6. melléklet). 

 A mintákban detektált szteroidok és a mért koncentrációik azt engedik következtetni, 

hogy a Dunába kerülı szteroid szennyezések a folyó déli szakaszán akkumulálódnak, ott ahol 

a Duna elhagyja Budapestet. A szennyezések a folyással nem hígulnak, mert hasonló 

koncentrációk mérhetıek a Budapest utáni Tököl városának víz mintáiban is. Összességében 

viszont sokkal kisebb szteroid szennyezések mérhetıek a Dunában, mint a világ más pontjain 

(33. táblázat). 
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(a) 

 

 (b) 

 

(c) 

 
20. ábra: 2,67 ng/L kortizolt (a), 0,58 ng/L PRED-t (b) és 0,07 ng/L DXM-t (c) tartalmazó víz minták 

MRM kromatogramjai. 
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33. táblázat: Kortikoszteroid, androgén hormon és progeszteron koncentrációk különbözı környezeti víz 
mintákban. (a < szimbólum az LOD alatti értéket jelenti) 

Komponensek Víz mátrix Mért koncentráció 

(ng/L) 

Referencia 

Folyóvíza <0,50 Saját munka 

Folyóvízb <0,20 Saját munka 

Csatorna víz 31 [93] 

TRIAM 
 

Szennyvíz 30 [93] 

Folyóvíza <0,28 Saját munka 

Folyóvízb <0,04-0,58 Saját munka 

Csatorna víz <0,08-2,0 [34] 

PRED 
 

Szennyvíz <0,02 [34] 

Folyóvíza <0,06-1,43 Saját munka FLU 
 

Folyóvízb <0,02 Saját munka 

Folyóvíza <0,07 Saját munka 

Folyóvízb <0,01-0,07 Saját munka 

Csatorna víz <0,34-3,4 [93] 

DXM 
 

Szennyvíz <0,02-0,09 [93] 

Folyóvíza <0,63 Saját munka 

Folyóvízb <0,02 Saját munka 

Csatorna víz 40 [92] 

TRIAM-AC 
 

Szennyvíz 3 [92] 

Folyóvíza <0,1-0,36 Saját munka 

Folyóvízb <0,32-2,67 Saját munka 

Csatorna víz 7,6-120; 53 [34]; [93] 

Kortizol 
 

Szennyvíz 0,26-1,9; 63 [34]; [93] 

Folyóvíza <0,30 Saját munka Boldenon 
 Folyóvízb <0,17 Saját munka 

Folyóvíza <0,51-0,91 Saját munka 

Folyóvízb <0,14 Saját munka 

Felszíni- és talajvíz 2,8-6,0 [95] 

Csatorna víz 7,9-15; [34] 

Epitesztoszteron 
 

Csatorna víz <0,1-46 [94] 

Folyóvíza <0,92 Saját munka Nortesztoszteron 
 Folyóvízb <0,07 Saját munka 

Folyóvíza <0,30 Saját munka Metiltesztoszteron 
 

Folyóvízb <0,17 Saját munka 

Folyóvíza <0,37-0,43 Saját munka 

Folyóvízb <0,16 Saját munka 

Felszíni- és talajvíz 1,7-4,1 [95] 

Folyó- és ivóvíz 0,24-1,39 [81] 

Csatorna víz 3,1-10 [34] 

Szennyvíz 0,31-0,37 [34] 

Felszíni víz 0,07-0,09 [34] 

Progeszteron 
 

Csatorna víz <0,5-66 [94] 

a: 2008 szeptember-november közti periódus; b: 2009 novemberi periódus. 
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9. ÖSSZEFOGLALÁS 

Doktori munkám során érzékeny, pontos és reprodukálható folyadékkromatográfiás-

tandemtömegspektrometriás módszereket dolgoztam ki biológiai és környezeti mintákra. 

Sikerült egyszerő, rövid, költség-hatékony, de mégis jól alkalmazható módszereket 

kialakítanom szarvasmarha vizelet, szarvasmarha nyers tej, sertés zsír és Duna víz mintákra. 

A standard szintő LC-MS/MS elválasztások fejlesztése során az MS/MS detektorban a 

komponenseket jellemzı ionátmeneteket a legnagyobb érzékenységre optimáltam, ami 

lehetıvé tette a szteroidok ultranyomnyi meghatározását is. Az elválasztások szelektivitását és 

érzékenységét modern HPLC-s állófázisok alkalmazásával sikerült még tovább növelnem. A 

vizelet és tej minták elıkészítéseinek kidolgozása során nagy hangsúlyt fektettem a minták 

pH értékének optimálására. A pH megfelelı megválasztása lehetıvé tette az ionos mátrixok 

egyidejő szelektív szorpcióját a kevert módú szilárd fázisú extrakciós oszlopok ioncserélı 

részén és a neutrális kortikoszteroidok szelektív kötıdését az SPE oszlopok fordított fázisú 

felületén. Neutrális oldószerekkel (acetonitril, diklórmetán, aceton) történı eluálással csak a 

neutrális szteroidok eluálódtak az SPE oszlopokról, így a minta ionos mátrixoktól mentes lett 

és az MS/MS detektálást így már nem befolyásolták az ionos mátrixok. Olyan minták esetén, 

ahol nem az ionos vegyületek eltávolítása volt a fı cél (zsír és víz), ott nem volt szükséges a 

pH pontos beállítása. 

A módszereket a valódi mintákon történı alkalmazásuk elıtt az Európai Unió 

2002/657/EC rendelete szerint levalidáltam. A validálások során vizsgált szelektivitás, 

azonosítás, visszanyerés, laboron belüli reprodukálhatóság, döntési határ, kimutatási 

képesség, kimutatási határ és meghatározási határ értékei minden módszerben teljesítették az 

EU-s guideline elvárásait. 

Az élelmiszer vizsgálatokhoz kapcsolódó módszerek (vizelet, tej és zsír) akkreditáltak 

a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) által és sikerrel alkalmazom ıket a hazai monitoring 

vizsgálatok során. 

 

1. A szarvasmarha vizelet minták elıkészítése során a mintákban nagy számban 

jelenlevı gyenge savas mátrixokat magas pH-n (9-9,5) vittem fel a MAX SPE 

oszlopokra. A lúgos pH hatására teljesen disszociált formában levı savas molekulák 

(pKa 3-7) a MAX oszlop anioncserélı részén koncentrálódtak, míg a 

kortikoszteroidok a MAX oszlop HLB típusú fordított fázisú felületén kötıdtek meg. 

A neutrális szerves eluálás (acetonitril, diklórmetán) egy kortikoszteroidokat 

tartalmazó, savas vegyületektıl mentes tiszta mintát eredményezett. Más publikált 
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munkákkal szemben sikerült egy SPE lépéssel megfelelıen tiszta mintát készítenem az 

LC-MS/MS analízishez. 

A vizeletre kialakított módszert évek óta nagy sikerrel alkalmazom a nemzeti 

monitoring vizsgálatokban. A módszer pontosságát nemzetközi körvizsgálatban való 

eredményes részvétellel is bizonyítottam, 0,1-1 µg/L-es szinten is sikeresen 

alkalmaztam a vizelet módszert kezelt állatoktól származó mintákra. 

 

2. A nyers szarvasmarha tej mintákban levı ikerionos aminosavak, polipeptidek és 

fehérjék eltávolítását savas és lúgos pH-n történı kevert módú SPE-val próbáltam 

eltávolítani a kortikoszteroidok mellıl. Az eredmények azt mutatták, hogy savas pH-n 

az amino csoportjukon protonált mátrixok kötıdése az ioncserélı felülethez jobb, mint 

magas pH-n a disszociált karboxil csoporton keresztül. Az eluálószerek optimálása 

során az acetonnal történı eluálás eredményezte a legjobb visszanyerést. A tejben 

szintén nagy mennyiségben jelenlevı neutrális lipoidok okozta mátrixhatást nagy 

felbontású kéregszerkezető kolonna (Ascentis Express) használatával kerültem el. A 

nagyfokú minta tisztítás és a kéregszerkezető állófázis okozta érzékenységnövekedés 

lehetıvé tette a kimutatási határ 0,02-0,07 µg/kg-ra való csökkentését a választott 

kortikoszteroidokra, amik az eddig publikált legkisebb LOD értékek. 

A módszert LC-AJS-MS/MS készülékre adaptálva a LOD-kat sikerült még kisebb 

értékekre redukálnom. Az AJS által megnövekedett ionizációs hatásfok következtében 

a kimutatási határ 10-30-szorosára csökkent a komponensek között egy Agilent 6460-

as készüléken. 

 

3. A sertés zsírra kidolgozott minta-elıkészítésben már nem alkalmaztam pH-kontrollt, 

mivel a fı zavaró mátrixok nem az ionos vegyületek voltak, hanem a neutrális 

apoláros mátrixok. A zsírban nagyszámban jelenlevı apoláros zsírsav észtereket 

normál fázisú és fordított fázisú SPE-val is próbáltam eltávolítani a mintákból. A 

szilikagélen történı tisztítás nem eredményezett jó visszanyerést a 

kortikoszteroidokra. A RP SPE tisztítást egy azt megelızı folyadék-folyadék 

extrakcióval kötöttem össze. Az LLE során több oldószert, oldószerelegyet is 

kipróbáltam. A legjobb kondíciónak a metanol-víz (50/50, v/v) eleggyel történı LLE 

bizonyult. A folyadék-folyadék extrakciót követı fordított fázisú kis töltető (3 mL, 60 

mg) HLB SPE adta a legjobb visszanyeréseket. 
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Az LC-MS/MS elválasztásban alkalmazott kéregszerkezető Ascentis Express kolonna 

izokratikus elválasztással lehetıvé tette az analízis idı 7,5 percre történı lerövidítését, 

ami az eddigi irodalmi munkák közül a legrövidebb HPLC módszer. 

A gondos minta-elıkészítés és az optimált LC-MS/MS elválasztás következtében a 

kortikoszteroidok µg/kg alatti szinten is jól mérhetıek voltak a szpájkolt mintákban. 

 

4. A Duna víz minták elıkészítésének optimálása során egy kis töltető (3 mL, 60 mg) 

HLB SPE oszlop kapacitását teszteltem különbözı térfogatú és koncentrációjú 

szpájkolt minták felvitelével. 1000 mL víz mintát találtam a maximum térfogatnak, 

amit még egy ilyen kis oszlop kapacitása elbír. Viszont 100 mL minta tisztításával és 

dúsításával is sikerül 1 ng/L alatt nagy hatékonysággal meghatározni három 

különbözı szteroid csoportot (kortikoszteroidokat, androgéneket és a progeszteront). 

Víztőrı Supelcosil ABZ + PLUS oszlopot használva az LC-MS/MS elválasztásokban 

az ellentétes polaritású szteroid ionátmenetek detektálása sem jelentett problémát.  

60 különbözı minta elemzésével felmértem a Duna magyarországi, fıként budapesti 

szakaszának szteroid szennyezését a választott három szteroid családra. Az 

eredményeket más országokban más folyókban, illetve szennyvizekben mért 

koncentrációkkal összehasonlítva mondható, hogy a hazai Duna vizekben mért 0,06-

2,67 ng/L-es szermaradék koncentrációk jóval alacsonyabbak, mint más vizekben. 
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10. TÉZISEK 

1. Bizonyítottam, hogy a szarvasmarha vizelet mintákban magas ionelnyomásokat okozó 

gyenge savas komponensek (pKa 3-7) MAX SPE oszlopon neutrális oldószerek 

(ioncserélt víz, acetonitril, diklórmetán) alkalmazásával is eltávolíthatóak a mintákból. 

A SPE elıtt a minták pH-jának 9-9,5-ös értékre történı emelése lehetıvé tette a 

vizeletekben nagy mennyiségben és mintáról-mintára változó minıségben jelenlevı 

gyenge savas mátrixok teljes disszociációját. A mintákban ionos állapotban levı savas 

komponensek így a MAX oszlop erıs anioncserélı részein szorbeálódnak, míg a 

neutrális kortikoszteroidok szelektíven a fordított fázisú felületen. Neutrális eluálással 

csak a kortikoszteroidok eluálódtak a MAX oszlopról. Ezzel a lúgos pH-kontrollal 

sikerült egy kis (3 mL, 60 mg) MAX oszlopon egy nagyságrenddel kisebb kimutatási 

határt elérnem, mint más irodalmi hivatkozásban nagy (6 mL, 150 mg) MAX 

oszlopon. Az általam kidolgozott SPE-LC-MS/MS módszerrel így már 0,1-1 µg/L 

szint között is pontosan és reprodukálhatóan lehet a kortikoszteroidokat valódi 

mintákból meghatározni és nincs szükség két SPE-hoz a szub-µg/L-es szint 

eléréséhez.  

 

2. Elıször alkalmaztam nyers szarvasmarha tej minták kortikoszteroid analízisre történı 

elıkészítése során pH-kontrollt. 2,3-as pH-n kevert módú kationcserélı (MCX) 

oszlopon történı SPE-val sikerült egy extrakciós lépéssel tisztítanom a tej mintákat az 

LC-MS/MS analízishez, míg más publikált elıkészítésekben, ahol nem alkalmaztak 

pH-kontrollt három SPE lépés volt szükséges a megfelelı tisztaságú minta eléréséhez. 

Az így kialakított módszerrel sikerült az eddig publikált módszerek közül a legkisebb 

(0,02-0,06 µg/kg) kimutatási határokat elérnem. A módszert LC-AJS-MS/MS 

készülékre adaptálva elıször értem el 0,001-0,006 µg/kg-os LOD-t a választott 

kortikoszteroidokra. 

 

3. Elıször határoztam meg a tej mintákban kiemelten tiltott metilprednizolon fı 

metabolitját, a metilprednizont nyers szarvasmarha tej mintákban az általam 

kidolgozott SPE-LC-MS/MS módszerrel. A metilprednizon kimutatása alátámasztja az 

illegális szerhasználatot, ami élelmiszerbiztonság szempontjából alapvetıen fontos. 
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4. Elıször készítettem LC-MS/MS módszert kortikoszteroidok sertés zsírból történı 

meghatározására. Megállapítottam, hogy a metanol-víz (50/50, v/v) eleggyel történı 

folyadék-folyadék extrakció lehetıvé teszi a közepesen poláris kortikoszteroidok 

szelektív extrakcióját a n-hexánban oldott zsír mintákból az extrahálószerbe, míg 

megakadályozza a nagyon apoláros mátrixok átoldódását. Így a zsírban levı apoláros 

komponensek már nem zavarják a további fordított fázisú SPE-t. Az extraktum HLB 

SPE oszlopon történı további tisztítása után a tiltott és az engedélyezett 

kortikoszteroidokat µg/kg szint alatt lehet meghatározni a sertés zsír mintákban. 

 

5. Bizonyítottam tej és zsír minták elemzése során az Ascentis Express Fused-Core 

típusú kéregszerkezető HPLC kolonna nagyfokú hatékonyságát, jobb érzékenységét és 

gyorsaságát kortikoszteroidok analízise során. Izokratikus elválasztással Ascentis 

Express oszlopot használva az eddig elért legrövidebb, 7,5 perces elemzési idıt értem 

el. 

 

6. Elıször határoztam meg szimultán a szteroidok három különbözı csoportját 

(kortikoszteroidokat, androgéneket és a progeszteront) Duna víz mintákból egy 

lépéses SPE-t alkalmazva egy kis töltető (3 mL, 60 mg) HLB SPE oszlopon. 

Megállapítottam, hogy egy kis HLB oszlop kapacitása maximum 1000 mL Duna víz 

extrakcióját teszi lehetıvé, de 100 mL minta dúsításával is elérhetı a szteroidok 1 

ng/L alatti pontos és reprodukálható meghatározása.  

 

7. Megállapítottam, hogy a Duna budapesti szakaszán a vizsgált szteroidok a folyó déli 

szakaszán akkumulálódnak, ott ahol a Duna a várost elhagyja, és koncentrációjuk a 

folyással nem hígul. Viszont a Duna mentén levı partszőréső kutakból és a 

folyóvízbıl származó mintákban levı kortikoszteroid, androgén hormon és 

progeszteron koncentráció jóval más vizekben mért koncentráció szintek alatt van. 
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13. MELLÉKLETEK: 

1. melléklet: A vizsgált szteroidok tömegspektrumai (bal oldalt) és fragmentációs 

spektrumai (jobb oldalt). 

 

  
Prednizolon 

 

 
Metilprednizolon 
 

  
Dexametazon 
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Flumetazon 
 

  
Triamcinolon 
 

  
Triamcinolon-acetonid 
 

  
Metilprednizon 
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Kortizol 
 

  
Kortizol-d4 
 

  
Boldenon 
 

  
Epitesztoszteron 
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Nortesztoszteron 
 

  
Metiltesztoszteron 
 

  
Progeszteron 
 

  
Tesztoszteron-d5 
 
 
 



2. melléklet: A vizeletre kidolgozott módszerben vizsgált kortikoszteroidok jellemzı MRM ionátmenetei standard oldatban, szpájkolt mintában és 
a vak mintában. 

 

    
 TRIAM, STD 2 µg/L       TRIAM, vak vizelet + 2 µg/L             TRIAM, vak vizelet  

 

   
 PRED, STD 2 µg/L         PRED, vak vizelet + 2 µg/L             PRED, vak vizelet  
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 FLU, STD 2 µg/L         FLU, vak vizelet + 2 µg/L             FLU, vak vizelet  

 

   
 DXM, STD 2 µg/L         DXM, vak vizelet + 2 µg/L             DXM, vak vizelet  
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 TRIAM-AC, STD 2 µg/L        TRIAM-AC, vak vizelet + 2 µg/L           TRIAM-AC, vak vizelet  
 

 

   
 METPRED, STD 2 µg/L        METPRED, vak vizelet + 2 µg/L           METPRED, vak vizelet  
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3. melléklet: A tejre kidolgozott módszerben vizsgált kortikoszteroidok jellemzı MRM ionátmenetei standard oldatban, szpájkolt mintában és a 
vak mintában. 

 

   
 PRED, STD 6 µg/kg         PRED, vak tej + 6 µg/kg             PRED, vak tej  

 

   
 METPREDON, STD 0,5 µg/kg       METPREDON, vak tej + 0,5 µg/kg           METPREDON, vak tej 
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FLU, STD 0,5 µg/kg         FLU, vak tej + 0,5 µg/kg              FLU, vak tej  

 

   
 DXM, STD 0,3 µg/kg       DXM, vak tej + 0,3 µg/kg             DXM, vak tej  
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 METPRED, STD 0,5 µg/kg                 METPRED, vak tej + 0,5 µg/kg            METPRED, vak tej 
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4. melléklet: A zsírra kidolgozott módszerben vizsgált kortikoszteroidok jellemzı MRM ionátmenetei standard oldatban, szpájkolt mintában és a 
vak mintában. 

 

   
 PRED, STD 4 µg/kg         PRED, vak zsír + 4 µg/kg      PRED, vak zsír  

 

   
 METPREDON, STD 10 µg/kg       METPREDON, vak zsír + 10 µg/kg   METPREDON, vak zsír 
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FLU, STD 1 µg/kg         FLU, vak zsír + 1 µg/kg              FLU, vak zsír  

 

   
 DXM, STD 1 µg/kg         DXM, vak zsír + 1 µg/kg              DXM, vak zsír  
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 METPRED, STD 10 µg/kg                 METPRED, vak zsír + 10 µg/kg             METPRED, vak zsír 
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5. melléklet: A vízre kidolgozott módszerben vizsgált kortikoszteroidok, androgén hormonok és a progeszteron jellemzı MRM ionátmenetei 
standard oldatban, szpájkolt mintában és a vak mintában 100 mL minta dúsítása során.  
 

    
 TRIAM, STD 1 ng/L        TRIAM, vak Duna víz + 1 ng/L              TRIAM, vak Duna víz 

 

   
 PRED, STD 1 ng/L         PRED, vak Duna víz + 1 ng/L              PRED, vak Duna víz 
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 Kortizol, STD 1 ng/L        Kortizol, vak Duna víz + 1 ng/L              Kortizol, vak Duna víz 

 

   
 FLU, STD 1 ng/L        FLU, vak Duna víz + 1 ng/L              FLU, vak Duna víz 
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 DXM, STD 1 ng/L        DXM, vak Duna víz + 1 ng/L              DXM, vak Duna víz 
 

 

   
 TRIAM-AC, STD 1 ng/L       TRIAM-AC, vak Duna víz + 1 ng/L           TRIAM-AC, vak Duna víz 
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 Boldenon, STD 1 ng/L       Boldenon, vak Duna víz + 1 ng/L            Boldenon, vak Duna víz 

 
 

   
 Nortesztoszteron, STD 1 ng/L      Nortesztoszteron, vak Duna víz + 1 ng/L           Nortesztoszteron, vak Duna víz 
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 Epitesztoszteron, STD 1 ng/L      Epitesztoszteron, vak Duna víz + 1 ng/L           Epitesztoszteron, vak Duna víz 
 
 

   
 Metiltesztoszteron, STD 1 ng/L      Metiltesztoszteron, vak Duna víz + 1 ng/L        Metiltesztoszteron, vak Duna víz 
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 Progeszteron, STD 1 ng/L            Progeszteron, vak Duna víz + 1 ng/L               Progeszteron, vak Duna víz 
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6. melléklet: Duna vizekben mért szteroid koncentrációk (ng/L) összefoglaló táblázata. 

 

Minta jelzése Város 
Mátrix és 

eredete 
TRIAM PRED FLU DXM 

TRIAM-

AC 
Kortizol Boldenon 

Epitesz-

toszteron 

Nortesz-

toszteron 

Metiltesz-

toszteron 
Progeszteron 

2,8312 Budapest folyó <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 <0,17 <0,30 <0,51 <0,92 <0,30 <0,37 
3,8313 Budapest folyó <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 <0,17 <0,30 <0,51 <0,92 <0,30 <0,37 
4,8315 Budapest folyó <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 <0,17 <0,30 <0,51 <0,92 <0,30 <0,37 
ELTE2 Budapest folyó <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 <0,17 <0,30 <0,51 <0,92 <0,30 <0,37 
ELTE1 Budapest folyó <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 <0,17 <0,30 <0,51 <0,92 <0,30 <0,37 

Mihálygerge ivó Mihálygerge ivó víz <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 <0,17 <0,30 <0,51 <0,92 <0,30 <0,37 
Mihálygerge 

víztározó Mihálygerge MVM <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 <0,17 <0,30 <0,51 <0,92 <0,30 <0,37 
Mihálygerge 

Víztározó  
4-es szint Mihálygerge MVM <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 <0,17 <0,30 <0,51 <0,92 <0,30 <0,37 

Rába Gyır folyó víz <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 <0,17 <0,30 <0,51 <0,92 <0,30 <0,37 
Rábca Gyır folyó víz <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 <0,17 <0,30 <0,51 <0,92 <0,30 <0,37 

Mosoni Duna Gyır folyó víz <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 <0,17 <0,30 <0,51 <0,92 <0,30 <0,37 
Kenyérmezei 

patak Esztergom Esztergom folyó víz <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 <0,17 <0,30 <0,51 <0,92 <0,30 <0,37 
Esztergom Esztergom folyó víz <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 <0,17 <0,30 <0,51 <0,92 <0,30 <0,37 

8837 Budapest 
folyó víz, 

FV <0,50 <0,28 1,32 <0,07 <0,67 0,29 <0,30 <0,51 <0,92 <0,30 <0,37 

BME3 Budapest 
folyó víz, 

FV <0,50 <0,28 1,43 <0,07 <0,67 0,58 <0,30 0,86 <0,92 <0,30 <0,37 

BME4 Budapest 
folyó víz, 

FV <0,50 <0,28 0,95 <0,07 <0,67 <0,17 <0,30 0,68 <0,92 <0,30 <0,37 

Csepel bejövı Budapest 
folyó víz, 

FV <0,50 <0,28 1,16 <0,07 <0,67 <0,17 <0,30 0,91 <0,92 <0,30 <0,37 

Csepel kimenı Budapest 
ivó víz,  

FV <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 <0,17 <0,30 <0,51 <0,92 <0,30 <0,37 

Tököl Tököl 
folyó víz, 

FV <0,50 <0,28 0,96 <0,07 <0,67 <0,17 <0,30 0,64 <0,92 <0,30 <0,37 

K2_9241 Tahi 
Kút víz, 

FV <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 0,32 <0,30 
0,29 (nincs 

megerısítve) <0,92 <0,30 <0,37 

K1_9244 Surány  
Kút víz, 

FV <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 0,27 <0,30 
0,21 (nincs 

megerısítve) <0,92 <0,30 <0,37 

9254 Budapest 
folyó víz, 

FV <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 0,28 <0,30 
0,17 (nincs 

megerısítve) <0,92 <0,30 <0,37 

9255 Budapest 
folyó víz, 

FV <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 0,36 <0,30 <0,51 <0,92 <0,30 <0,37 

9255! Budapest 
folyó víz, 

FV <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 <0,17 <0,30 <0,51 <0,92 <0,30 <0,37 
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Minta jelzése Város 
Mátrix és 

eredete 
TRIAM PRED FLU DXM 

TRIAM-

AC 
Kortizol Boldenon 

Epitesz-

toszteron 

Nortesz-

toszteron 

Metiltesz-

toszteron 
Progeszteron 

9256 Budapest 
folyó víz, 

FV <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 0,30 <0,30 <0,51 <0,92 <0,30 <0,37 

9258 Monostor 
folyó víz, 

FV <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 0,32 <0,30 <0,51 <0,92 <0,30 <0,37 

9259 Monostor 
folyó víz, 

FV <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 0,34 <0,30 
0,22 (nincs 

megerısítve) <0,92 <0,30 <0,37 

K1_9238 Pócsmegyer 
Kút víz, 

FV <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 <0,17 <0,30 
0,09 (nincs 

megerısítve) <0,92 <0,30 <0,37 

K2_9239 Tahi 
Kút víz, 

FV <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 <0,17 <0,30 <0,51 <0,92 <0,30 <0,37 

K1_9242 Tahi 
Kút víz, 

FV <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 <0,17 <0,30 
0,14 (nincs 

megerısítve) <0,92 <0,30 <0,37 

K2_9242 Tahi 
Kút víz, 

FV <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 <0,17 <0,30 
0,13 (nincs 

megerısítve) <0,92 <0,30 <0,37 

K2_9243 Surány  
Kút víz, 

FV <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 <0,17 <0,30 <0,51 <0,92 <0,30 <0,37 

K1_9247 Budapest 
Kút víz, 

FV <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 <0,17 <0,30 
0,14 (nincs 

megerısítve) <0,92 <0,30 <0,37 

K2_9249 Budapest 
Kút víz, 

FV <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 
0,11 (nincs 

megerısítve) <0,30 
0,18 (nincs 

megerısítve) <0,92 <0,30 <0,37 

9253 Budapest 
folyó víz, 

FV <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 0,32 <0,30 
0,15 (nincs 

megerısítve) <0,92 <0,30 <0,37 
9253! 

(párhuzamos) Budapest 
folyó víz, 

FV <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 0,32 <0,30 
0,14 (nincs 

megerısítve) <0,92 <0,30 <0,37 

9254 Budapest 
folyó víz, 

FV <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 0,27 <0,30 <0,51 <0,92 <0,30 <0,37 

9256 Budapest 
folyó víz, 

FV <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 <0,17 <0,30 <0,51 <0,92 <0,30 <0,37 

9257 Monostor 
folyó víz, 

FV <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 0,28 <0,30 
0,11 (nincs 

megerısítve) <0,92 <0,30 <0,37 

K2_9238 Pócsmegyer 
Kút víz, 

FV <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 <0,17 <0,30 
0,08 (nincs 

megerısítve) <0,92 <0,30 
0,10 (nincs 

megerısítve) 

K1_9239 Tahi 
Kút víz, 

FV <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 
0,1 (nincs 

megerısítve) <0,30 
0,11 (nincs 

megerısítve) <0,92 <0,30 <0,37 

K1_9241 Tahi 
Kút víz, 

FV <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 <0,17 <0,30 
0,05 (nincs 

megerısítve) <0,92 <0,30 
0,25 (nincs 

megerısítve) 

K1_9243 Surány  
Kút víz, 

FV <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 <0,17 <0,30 
0,1 (nincs 

megerısítve) <0,92 <0,30 
0,19 (nincs 

megerısítve) 

K2_9244 Surány  
Kút víz, 

FV <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 <0,17 <0,30 <0,51 <0,92 <0,30 
0,12 (nincs 

megerısítve) 

K1_9245 Vác 
Kút víz, 

FV <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 <0,17 <0,30 
0,14 (nincs 

megerısítve) <0,92 <0,30 <0,37 

K2_9245 Vác 
Kút víz, 

FV <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 
0,11 (nincs 

megerısítve) <0,30 
0,17 (nincs 

megerısítve) <0,92 <0,30 
0,43(nincs 

megerısítve) 
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Minta jelzése Város 
Mátrix és 

eredete 
TRIAM PRED FLU DXM 

TRIAM-

AC 
Kortizol Boldenon 

Epitesz-

toszteron 

Nortesz-

toszteron 

Metiltesz-

toszteron 
Progeszteron 

K2_9247 Budapest 
Kút víz, 

FV <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 
0,08 (nincs 

megerısítve) <0,30 
0,1 (nincs 

megerısítve) <0,92 <0,30 
0,15 (nincs 

megerısítve) 

K1_9249 Budapest 
Kút víz, 

FV <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 
0,08 (nincs 

megerısítve) <0,30 
0,19 (nincs 

megerısítve) <0,92 <0,30 <0,37 

K1_9251 Budapest 
Kút víz, 

FV <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 <0,17 <0,30 <0,51 <0,92 <0,30 
0,2 (nincs 

megerısítve) 

K2_9251 Budapest 
Kút víz, 

FV <0,50 <0,28 <0,06 <0,07 <0,67 <0,17 <0,30 
0,16 (nincs 

megerısítve) <0,92 <0,30 
0,09 (nincs 

megerısítve) 
Tokol_Kisduna Tököl folyó víz <0,20 0,58 <0,02 0,064 <0,02 0,67 <0,17 <0,14 <0,07 <0,21 <0,16 

Tokol_Nagyduna Tököl folyó víz <0,20 0,17 <0,02 0,068 <0,02 2,67 <0,17 <0,14 <0,07 <0,21 <0,16 
BME_kifolyo1ó 

1 Budapest folyó víz <0,20 0,09 <0,02 <0,01  0,02 0,38 <0,17 <0,14 <0,07 <0,21 <0,16 
BME_kifolyo1ó 

2 Budapest folyó víz <0,20 0,09 <0,02 <0,01 <0,02 0,52 <0,17 <0,14 <0,07 <0,21 <0,16 
Obuda1 Budapest folyó víz <0,20 <0,04 <0,02 <0,01 <0,02 0,62 <0,17 <0,14 <0,07 <0,21 <0,16 
Obuda2 Budapest folyó víz <0,20 <0,04 <0,02 <0,01 <0,02 0,52 <0,17 <0,14 <0,07 <0,21 <0,16 
ELTE1 Budapest folyó víz <0,20 <0,04 <0,02 <0,01 <0,02 0,54 <0,17 <0,14 <0,07 <0,21 <0,16 
ELTE2 Budapest folyó víz <0,20 <0,04 <0,02 <0,01 <0,02 0,32 <0,17 <0,14 <0,07 <0,21 <0,16 
Csepel1 Budapest folyó víz <0,20 <0,04 <0,02 <0,01 <0,02 0,63 <0,17 <0,14 <0,07 <0,21 <0,16 
Csepel2 Budapest folyó víz <0,20 <0,04 <0,02 <0,01 <0,02 0,34 <0,17 <0,14 <0,07 <0,21 <0,16 

MVM: Mihálygergei Vízmővek; FV: Fıvárosi Vízmővek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NYILATKOZAT 

 

Alulírott Tölgyesi Ádám kijelentem, hogy ezt a doktori értekezést magam készítettem és 

abban csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, amelyet szó szerint, 

vagy azonos tartalomban, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelmően, a forrás 

megadásával megjelöltem. 

 

 

 

 

Budapest,…………………….. 
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