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1. BEVEZETÉS ÉS CÉLKIT ŐZÉS 

2007. szeptemberében az Európai Unió (EU) támogatásával az Élelmiszer Toxikológiai 

Nemzeti Referencia Laboratóriumába (ÉTNRL) került folyadékkromatográfiás-

tandemtömegspektrometriás (LC-MS/MS) készülékkel elkezdıdhettek az állatgyógyászati 

szermaradékok nagyhatékonyságú szőrı- és megerısítı mérései. Magyarországon a 10/2002 (I.23.) 

FVM rendelet írja elı és határozza meg az élelmiszer toxikológiai monitoring vizsgálatokat. A 

vizsgálatok kiterjednek az engedélyezett és a tiltott szerek használatának ellenırzésére egyaránt, az 

éves mintaszám meghaladja a tízezret. 

A kortikoszteroidok a gyakran alkalmazott állatgyógyászati szerek közé tartoznak. 

Használatuk azért is elterjedt, mert a legerısebb gyulladáscsökkentı szerek, megakadályozzák az 

immunrendszer túlmőködését, így csillapítják az allergiás reakciók kialakulását. Ez utóbbi hatásuk 

miatt a humán gyógyászatban is használatos gyógyszerek. Terápiás célból alkalmazhatóak az 

állatgyógyászatban, ezért az EU az állati eredető élelmiszerekben maradékanyag tolerancia 

határértéket (maximum residue limit, MRL) határozott meg a kortikoszteroidokra [1]. 

Tömegnövelı hatásuk következtében szakszerőtlen és mértéktelen használatuk tiltott, az 

élelmiszertermelı állatok vizelete nem tartalmazhat kortikoszteroid reziduumot. 2008-tól az 

ÉTNRL egyik kiemelt feladata a kortikoszteroid tartalmú állatgyógyászati szerek maradékainak 

vizsgálata. 

A gyors és hatékony vizsgálatok végzéséhez nem elég csak a korszerő nagyhatékonyságú 

folyadékkromatográfiás (HPLC) rendszerek, illetve kapcsolt technikák (HPLC-MSn) használata. 

Ugyanis ezen analitikai eszközök csak jó és alapos minta-elıkészítések után alkalmazhatóak a 

szermaradékok ultranyomnyi kimutatására. Tiltott szerek esetén mindig a lehetı legkisebb 

kimutatási határ (limit of detection, LOD) elérése a cél, amit csak viszonylag tiszta minták 

analízisével lehet elérni. Fıként igaz ez az LC-MS/MS mérésekre, ahol a mátrix ionok mintáról-

mintára változó ionelnyomó vagy ionerısítı hatásai nagymértékben befolyásolják az analízis 

pontosságát és reprodukálhatóságát. Az LC-MS/MS minta-elıkészítések fı célja a mátrix ionok 

okozta ionhatások minimalizálása. 

Az LC-MS/MS módszerek valódi mintákra történı alkalmazhatóságának feltétele a 

módszer validálása. Az Európai Unió elvárja és folyamatosan ellenırzi a módszerek validálását, 

aminek menetét és analitikai paramétereit az EU 2002/657/EC rendelete határozza meg [2]. A 

módszerek analitikai teljesítmény jellemzıinek, mint szelektivitás, azonosítás, linearitás, 

visszanyerés, reprodukálhatóság, döntési határ, kimutatási képesség, kimutatási határ és 

meghatározási határ eleget kell tenniük a rendeletben meghatározott feltételeknek. 

Doktori munkám fı célja volt, hogy az élelmiszervizsgálatokhoz kapcsolódó olyan biológiai 
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mintákra, mint szarvasmarha vizelet, tej és sertés zsír LC-MS/MS módszereket fejlesszek 

kortikoszteroidok meghatározására és a módszereket validálás után valódi mintákon alkalmazzam. 

A megfelelı analízishez minden mátrixra külön-külön az LC-MS/MS méréshez optimáltan minta-

elıkészítéseket dolgoztam ki. Nagy hangsúlyt fektettem az elıkészítésekben a szilárd fázisú 

extrakciós (SPE) lépések optimálására mind pontosság, reprodukálhatóság és gyorsaság, mind 

költséghatékonyság szempontjából. Az elıkészítések során olyan mintákban, ahol az ionos 

mátrixok befolyásolják fıként az analízist (vizelet és tej), ott nagy gondossággal optimáltam a SPE 

lépések pH beállítását.  

Doktori munkám további célja volt, hogy felmérjem a Duna fıként budapesti szakaszán a 

partszőréső kutak és a folyóvíz szteroid szennyezettségét. Ehhez új minta-elıkészítést dolgoztam ki 

három szteroid csoport (kortikoszteroidok, androgén hormonok és progeszteron) szimultán 

meghatározására Duna víz mátrixból. A módszert két periódusban (2008. szeptember-november és 

2009. november) alkalmaztam 60 minta elemzésére. 

2. LC-MS/MS STANDARD SZINT Ő MÓDSZEREK FEJLESZTÉSE 

A standard szintő módszerekben nagy hangsúlyt fektettem az MS/MS detektor megfelelı 

optimálására. Anyaion-leányion (multiple reaction monitoring, MRM) módban két ionátmenettel 

detektálva a szteroidokat a biológiai mintákban µg/kg szint alatt, míg a víz mintákban ng/L szint 

alatt tudtam meghatározni a választott komponenseket.  

A szteroidok közepesen poláros (LogP 0,32-2,32), neutrális vegyületek. 

Atmoszférikusnyomású kémiai ionizáció (atmospheric chemical ionization, APCI) módban 

használva a multimód ionforrást (MMI) jól ionizálhatóak voltak. A kortikoszteroidok negatív 

módban acetát addukt formában [M+CH3COO]- alacsony ionforrás hımérsékleten (160 °C) voltak 

jól detektálhatóak, míg az androgének és a progeszteron pozitív módban [M+H]+-ként adtak 

intenzív ionátmeneteket 250 °C-os ionforrás hımérséklet mellett.  

A detektor beállítása során elıször az adott molekula legintenzívebb anyaionját (prekurzor 

ion) optimáltam megfelelı fragmentor feszültség megválasztásával. A prekurzor iont az ütközési 

cellában különbözı ütközési energiákon (collision energy, CE) fragmentálva optimáltam az 

ionátmeneteket és a hozzájuk tartozó ütközési energia értékeket. Egy komponenst annak két 

ionátmenetével és az átmenetek arányával azonosítottam a mintákban 100%-osan. 

Az LC-MS/MS rendszer érzékenységét modern kéregszerkezető (Ascentis Express C-18), 

embedded típusú (Supelcosil ABZ + PLUS), illetve teljesen porózus (Gemini C-18) állófázisok 

alkalmazásával növeltem. Az eluens összetételében mindig metanolt használtam szerves fázisként, 

mert metanollal a MMI forrás APCI része sokkal érzékenyebb, mint más szerves oldószerrel. A 

mozgófázisban pH-kontrollra nem volt szükség. Az eluens vizes fázisának ammónium-acetát 
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tartalmát a maximális 5 mM-os koncentrációban választottam meg [3], ezzel növelve az acetát 

adduktok intenzitását. A mozgófázis acetát tartalmát ecetsavval növeltem tovább, olyan acetát 

koncentrációig, ami még nem okozott érzékenység vesztést. Az ecetsavval bevitt protonok 

következtében a pozitív módban detektált ionátmenetek intenzitása is megnıtt.  

A készülék ellenırzésére és a mennyiségi értékelés pontosságának javítására a mintákhoz az 

elıkészítés végén ismert koncentrációban belsı standardot (internal standard, ISTD) adtam. 

Vizelet, tej és víz minták esetén tesztoszteron-d5-öt, míg zsír mintákra kortizol-d4-et használtam 

belsı standardnak. A víz minták elıkészítése során a minta-elıkészítés jóságának ellenırzésére 40 

ng/L koncentrációban kortizol-d4 kísérı standardot (surrogate standard, SSTD) adtam a mintákhoz. 

3. MINTA-EL İKÉSZÍTÉSI MÓDSZEREK 

Vizelet minták elıkészítése során a minták (5,0 mL) pH-ját elıször 5,2-esre állítottam, majd 

2 mL 2 M-os acetát puffert (pH 5,2) és 20 µL Helix pomatia β-glucuronidase/aryl sulfatase enzimet 

adtam hozzájuk. A mintákat 16 órán keresztül 37 °C-on hidrolizáltam. A hidrolizált minták pH-ját 

1 M NaOH oldattal 9-9,5 közé állítottam és így vittem fel ıket az elızıleg 2 x 3 mL metanollal, 2 x 

3 mL etanollal és végül 2 x 3 mL ioncserélt vízzel kondicionált kis töltető (3 mL, 60 mg) kevert 

módú anioncserélı MAX (mixed-mode anion exchange) SPE oszlopokra. A minták lecsepegése 

után oszlopokat 3 x 3 mL ioncserélt vízzel mostam, majd vákuummal 20 másodpercig szárítottam. 

5 mL acetonitrillel és ezt követıen 2 mL diklórmetánnal eluáltam a mintákat. A szerves 

eluátumokat enyhe nitrogén áramban 45 °C-on 50-100 µL-ig pároltam. 8 µg/L tesztoszteron-d5 

belsı standardot (ISTD) adtam a mintákhoz és metanol-víz (50/50, v/v) eleggyel 1,0 mL-re 

egészítettem ki a térfogatukat. Fél perces vortexeléssel visszaoldottam a mintákat. 0,45 µm-es 

nylon szőrın keresztül mintatartó üvegcsékbe szőrtem a mintákat és 10 µL-t injektáltam az LC-

MS/MS rendszerbe. 

 

Nyers tej minták kortikoszteroid analízisre történı elıkészítésében 5,0 g tejet mértem be 50 

mL-es mőanyag centrifugacsövekbe és a pH-jukat 5,2±0,1-re állítottam ecetsavval vagy 1 M-os 

NaOH oldattal, majd 2 mL 2 M-os acetát puffert (pH 5,2) adtam hozzájuk. A mintákhoz Helix 

pomatiát adtam, homogenizáltam és 16 óráig 37 ºC-on hidrolizáltam. A hidrolizált mintákhoz 12 

mL acetonitrilt adtam és vortexeltem ıket, majd centrifugálás (10000 rpm, 10 perc és 25 °C) után a 

felülúszókat üveg bepárlócsıvekbe öntöttem nitrogén áramban 55 °C-on 1-1,5 mL-ig pároltam. A 

párolt mintákat hagytam a 30-35 °C-ra lehőlni, majd 5 mL 5%-os (v/v, pH 2,3) ecetsav oldatot 

adtam hozzájuk, és vortexelésel visszaoldottam a mintákat. 

A mintákat kevert módú kationcserélı MCX (mixed-mode cation exchange) SPE 

oszlopokon tisztítottam és dúsítottam. Az oszlopokat (3 mL, 60 mg) 2 x 3 mL metanollal, 2 x 3 mL 
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etanollal, 3 mL ioncserélt vízzel és végül 3 mL 5%-os (v/v, pH 2,3) ecetsav oldattal 

kondicionáltam. Felvittem a mintákat és hagytam lassan lecsepegni, majd 2 x 3 mL 5%-os (v/v, pH 

2,3) ecetsav oldattal mostam az oszlopokat. Vákuummal 20 másodpercig szárítottam a MCX 

oszlopokat és 6 mL acetonnal eluáltam a mintákat. 2 µg/kg tesztoszteron-d5 belsı standardot 

(ISTD) adtam a mintákhoz. Az acetont szárazra pároltam (nitrogén, 45 ºC) és a mintákat 200 µL 

ioncserélt vízben visszaoldottam. Szőrés után (nylon szőrı, 0,45 µm) 10 µL-t injektáltam az LC-

MS/MS rendszerbe. 

  

Sertés zsír minták elıkészítésében a mintákat (1,0 g) 50 mL-es mőanyag 

centrifugacsövekben 3 mL n-hexánban feloldottam. 4 mL metanol-víz (50/50, v/v) eleggyel 

extraháltam a mintákat, majd centrifugálás után (2000 rpm, 10 perc és 25 °C) az alsó fázisokat 

üveg bepárlócsıvekbe öntöttem. Az extrakciót megismételtem és az extraktumokat egyesítettem. A 

mintákat 55 ºC-on enyhe nitrogén áramban kb. 4 mL-ig pároltam, majd hagytam a környezı 

hımérsékleten lehőlni 30-35 °C-ra. Ioncserélt vízzel 9 mL-ig egészítettem ki a minták térfogatát és 

vortexeléssel visszaoldottam a mintákat. 

Az extraktumot HLB (hydrophilic-lipophilic balance) SPE oszlopokon (3 mL, 60 mg) 

tisztítottam és dúsítottam. Az oszlopokat 2 x 3 mL etanollal, 2 x 3 mL metanollal és 2 x 3 mL 

ioncserélt vízzel kondicionáltam. Felvittem a mintákat és hagytam lassan lecsepegni, ezután 2 x 3 

mL ioncserélt vízzel, majd 2 x 3 mL n-hexánnal mostam ıket. A mosás után 1 percig vákuummal 

szárítottam az oszlopokat és a mintákat 3 mL acetonitrillel eluáltam. 20 µg/kg kortizol-d4 belsı 

standardot adtam a mintákhoz. A mintákat 45 ºC-on enyhe nitrogén áramban 50-100 µL-ig 

pároltam, majd metanol-víz (50/50, v/v) eleggyel kiegészítettem a térfogatukat 500 µL-re és 

vortexeléssel visszaoldottam ıket. 0,45 µm-es nylon szőrın szőrtem a mintákat és 10 µL-t 

injektáltam az LC-MS/MS rendszerbe. 

 

Duna víz minták elıkészítésében 100 vagy 1000 mL szőrt vizet tisztítottam és 

koncentráltam kis HLB (3 mL, 60 mg) SPE oszlopokon. A minta-elıkészítés elején 40 ng/L 

kortizol-d4-et adtam a mintákhoz. Az oszlopokat 2 x 3 mL metanollal, 2 x 3 mL etanollal és 2 x 3 

mL ioncserélt vízzel kondicionáltam. A mintákat szőrtem (Macherey-Nagel, MN 615 ¼ x φ 240 

mm) és pH állítás nélkül felvittem az oszlopokra, majd hagytam lassan lecsepegni. 10 mL 

ioncserélt vízzel kiöblítettem az üveg mintatartó edényeket és a 10 mL vizet ráöntöttem az 

oszlopokra. Ezután még 10 mL ioncserélt vízzel mostam a HLB oszlopokat. Vákuummal fél percig 

szárítottam ıket, majd két lépésben eluáltam a szteroidokat. Elıször 5 mL acetonitrillel, majd 2 mL 

diklórmetánnal. 40 ng/L tesztoszteron-d5 belsı standardot adtam a mintákhoz és 45 ºC-on nitrogén 
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áramban kb. 50 µL-ig pároltam ıket, ezután metanol-víz (50/50, v/v) eleggyel 250 µL-re 

egészítettem ki a térfogatukat és vortexeléssel visszaoldottam a mintákat. 50 µL-t injektáltam az 

LC-MS/MS rendszerbe. 

4. VALIDÁLÁSOK 

A módszereket az ÉTNRL Validálási Eljárása szerint validáltam, ami az EU 2002/657/EC 

rendelete és az LC-GC validálási stratégiája alapján készült [2,4]. 

A módszerek szelektivitását minden esetben vak és szpájkolt minták kromatogramjainak 

összehasonlításával ellenıriztem és igazoltam. A szteroidokat interferencia nélkül tudtam mérni a 

különbözı mintákban. 

A komponensek azonosítását az adott komponenst jellemzı két ionátmenet arányának 

meghatározásával végeztem. Összehasonlítva a komponens standard oldatban mért ionarányát a 

szpájkolt, illetve valódi mintákban számolt ionarányokkal, a mintákban kapott arányok mindig a 

tolerancia határokon belül voltak. 

A visszanyerés és laboron belüli reprodukálhatóság értékei minden esetben eleget tettek az 

Európai Uniós rendelet elvárásainak (1-4 táblázat). 

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

amely felett a maradékanyag tolerancia határértékkel rendelkezı (MRL komponens) szerek 

esetében 5%-os hibával (α= 5), míg az MRL-lel nem rendelkezı szerek ( nem MRL komponens) 

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

komponensek estében az adott komponens MRL értékbıl és az MRL szinten mért 

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

komponensek CCα értékeit a jel/zaj arány (SNR) háromszorosaként számoltam (1-4 táblázat). A 

kimutatási képesség (CCβ) az MRL komponensek esetén 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 (1-4 táblázat). 

 A kimutatási határt (LOD) a 3 x SNR-ként számoltam vizelet, tej és zsír mátrixokra. Víz 

minták esetén a LOD-t a zaj/kalibrációs egyenes meredekségének háromszorosaként számoltam. A 

meghatározási határt (LOQ) pedig LOQ= 3,33 x LOD-ként határoztam meg (1-4 táblázat).  

A CCα és LOD értékeket húsz különbözı vak minta adott koncentrációra történı 

szpájkolásával és elemzésével ellenıriztem. A CCα és CCβ értékek minden esetben megfeleltek az 
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Élelmiszer Toxikológiai Nemzeti Referencia Laboratórium Validálási Eljárásában lefektetett 

követelményeknek. 

 

1. Táblázat: A kortikoszteroid vizelet módszer validálási eredményei. 
Vizelet 

Kortikoszteroidok 
Visszanyerés% 

Reprodukálhatóság 
(RSD%) 

CCα  
(µg/L) 

CCβ 
(µg/L) 

LOD  
(µg/L) 

LOQ  
(µg/L) 

Triamcinolon 87-105 26,9-28,5 1,0 2,0 1,0 3,33 
Prednizolon 90-95 11,1-22,2 0,10 0,80 0,10 0,33 
Flumetazon 90-100 11,1-22,2 0,20 0,70 0,20 0,66 
Dexametazon 87-90 7,7-14,2 0,10 0,60 0,10 0,33 
Metilprednizolon 90-93 10,7-16,7 0,10 0,40 0,10 0,33 
Triamcinolon-acetonid 90-95 11,1-25,0 0,10 0,60 0,10 0,33 

 

2. Táblázat: A kortikoszteroid tej módszer validálási eredményei. 
Tej 

Kortikoszteroidok 
Visszanyerés% 

Reprodukálhatóság 
(RSD%) 

CCα  
(µg/kg) 

CCβ 
(µg/kg) 

LOD  
(µg/kg) 

LOQ  
(µg/kg) 

Prednizolon 93-100 16,5-23,3 8,3 11,5 0,06 0,20 
Metilprednizon 90-100 20,3-33,7 0,06 0,09 0,06 0,20 
Flumetazon 95-105 16,3-25,1 0,02 0,03 0,02 0,07 
Dexametazon 95-97 15,6-29,2 0,43 0,62 0,02 0,07 
Metilprednizolon 91-101 15,2-26,4 0,07 0,10 0,07 0,23 

 

3. Táblázat: A kortikoszteroid tej módszer validálási eredményei. 
Zsír 

Kortikoszteroidok 
Visszanyerés% 

Reprodukálhatóság 
(RSD%) 

CCα  
(µg/kg) 

CCβ 
(µg/kg) 

LOD  
(µg/kg) 

LOQ  
(µg/kg) 

Prednizolon 89-91 7,0-10,1 4,5 5,0 0,30 1,0 
Metilprednizon 92-100 11,6-12,3 11,9 13,8 0,30 1,0 
Flumetazon 87-93 6,5-10,7 0,2 0,30 0,20 0,66 
Dexametazon 81-93 12,4-20,5 0,1 0,18 0,10 0,33 
Metilprednizolon 83-91 8,0-8,9                                                                                                       11,3 12,6 0,20 0,66 

 

4. Táblázat: A szteroid víz módszer validálási eredményei. 
400x dúsítás 4000x dúsítás Szteránvázas  

vegyületek 
 

Visszanyerés%  
100 mL vízbıl 

1 ng/L-es 
szinten 

Reprodukálhatóság  
(RSD%) LOD 

(ng/L) 
LOQ 
(ng/L) 

LOD 
(ng/L) 

LOQ 
(ng/L) 

Triamcinolon 58 32,7 0,5 1,67 0,02 0,07 
Prednizolon 109 24,7 0,28 0,93 0,04 0,12 
Flumetazon 97 24,7 0,06 0,19 0,02 0,07 
Dexametazon 96 25,0 0,07 0,23 0,01 0,03 
Triamcinolon-acetonid 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 
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5. 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 koncentráció mért szintek alatt van. 
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6. A MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA  

A vizelet módszert 2008 óta alkalmazom a hazai monitoring mérések során. Eddig öt 

alkalommal mértem prednizolon szermaradékot szarvasmarha vizeletekben 0,3-2,0 µg/L 

koncentráció között. Az EU hollandiai referencia laboratóriuma (CRL RIVM) által szervezett 

nemzetközi körvizsgálatban („Methylprednisolone and metabolites in bovine urine”) kezelt 

szarvasmarha vizelet (incurred sample) mintákon nagy sikerrel alkalmaztam az általam vizeletre 

kidolgozott módszert. 

A tej módszer 2010 decemberétıl képezi a hazai monitoring vizsgálatok részét, idáig még 

semmilyen kortikoszteroid maradékot sem detektáltam szarvasmarha tejben. A sertés zsír minták 

kortikoszteroid analízise 2012-tıl szerepel a monitoring kiírásban. 

A vízre kialakított módszert 60 Duna víz minta elemzésére alkalmaztam sikerrel két 

periódusban 2008-ban és 2009-ben. Az eredményeket az 5. táblázat foglalja össze. 

 

5. Táblázat: A Duna vízben mért szteroid szennyezések. 
Komponensek Mintavételi periódus Detektált koncentráció 

(ng/L) 

2008. szeptember-november  <0,50 Triamcinolon 

2009. november  <0,20 

2008. szeptember-november  <0,28 Prednizolon 

2009. november  <0,04-0,58 

2008. szeptember-november  <0,06-1,43 Flumetazon 
 

2009. november  <0,02 

2008. szeptember-november  <0,07 Dexametazon 
 

2009. november  <0,01-0,07 

2008. szeptember-november  <0,63 Triamcinolon acetonid 

2009. november  <0,02 

2008. szeptember-november  <0,1-0,36 Kortizol 

2009. november  <0,32-2,67 

2008. szeptember-november  <0,30 Boldenon 
 2009. november  <0,17 

2008. szeptember-november  <0,51-0,91 Epitesztoszteron 

2009. november  <0,14 

2008. szeptember-november  <0,92 Nortesztoszteron 
 2009. november  <0,07 

2008. szeptember-november  <0,30 Metiltesztoszteron 
 

2009. november  <0,17 

2008. szeptember-november  <0,37-0,43 Progeszteron 

2009. november  <0,16 
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