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1. Bevezetés 

Az orvostudomány, a gyógyszerkutatás és a biológiai tudományok robbanásszerű fejlődése 

megkövetelte az analitikai kémia, azon belül is a műszeres analitika fejlődését. Az azonosítási 

elvárások olyan kihívásokat támasztanak az analitikai meghatározások felé, aminek csak 

komplexebb technikák képesek megfelelni. Ezért szerves vegyületek vizsgálatánál előtérbe 

kerültek a kapcsolt technikák, kiemelkedő szerepet kapott a folyadékkromatográfhoz kapcsolt 

tömegspektrométer.  

Dolgozatomban kismolekulák mennyiségi meghatározásával kapcsolatos megoldásokat 

tárgyalok. Ezeknél a feladatoknál gyakran az elegendően alacsony detektálási és meghatározás 

határ elérése jelenti a kihívást. Az érzékeny mennyiségi meghatározások legelterjedtebb 

megoldása a folyadékkromatográfhoz kapcsolt hármas kvadrupól tömegspektrométer (LC-

MS/MS) felépítésű rendszer. 

Doktori munkámban olyan analitikai problémákra keresek megoldást, ahol a kérdéses 

molekulák kis mennyiségben vannak jelen vagy nehezen vizsgálhatók. Így esett a választásom 

szteroid hormonok meghatározására. Szteroid hormonok vizsgálata vérből több okból kritikus.  

Apoláris szerkezetük miatt nehezen ionizálódnak, illetőleg általában alacsony a 

koncentrációjuk. A másik általam bemutatott analitikai probléma a gyulladáscsökkentők 

meghatározása ívóvízből, felszíni vízből és szennyvízből. A nem-szteroid típusú 

gyulladáscsökkentők a legnagyobb számban forgalmazott gyógyszermolekulák közé tartoznak. 

A nagy mennyiségben való felhasználás következtében aktív molekulaként kis mennyiségben 

megtalálhatóak a környezetben. A különböző hatásmechanizmusú vegyületek szerkezete 

változatos, ezért egyidejű meghatározásuk nehézkes. Vizsgálatukra egy olyan módszer 

kidolgozása indokolt, amivel a komponensek egymás mellett kis mennyiségben 

meghatározhatók.  

Az LC-MS/MS érzékenységnövelésének célja kis koncnetrációk meghatározása vagy a minta-

előkészítés leegyszerűsítése, a dúsítási lépések elhagyása. A minta-előkészítés lépéseinek 

redukálása idő- és költségcsökkenéssel jár, illetőleg javíthatja a módszer teljesítményjellemzőit 

(megbízhatóság, ismételhetőség, robusztusság, stb.). Módszereim kidolgozásában ezeket a 

célokat tartottam fontosnak és ennek megfelelően vizsgáltam az eljárások alkalmazhatóságát. 



2. Irodalmi áttekintés 

2.1. A mikro LC szerepe az érzékenységnövelésben és a mintahígítás hatása nagy 

mintatérfogat injektálása esetén 

A mikro LC technika egyik legfőbb előnye, hogy alacsonyabb kimutatási és meghatározási 

határok érhetőek el vele, mert kisebb a minta hígulása a kromatográfiás oszlopon. A kolonna 

belső átmérőjének csökkentése megnöveli a vizsgálandó komponens koncnetrációját a 

kromatográfiás sávban, hiszen csökken a retenciós térfogat és így nő a csúcs maximumában a 

koncentráció, ami növeli az érzékenységet. Továbbá a mikro LC technikában alkalmazott 

csökkentett áramlási sebesség növeli az ionizációs hatásfokot és csökkenti az ionszupresszió 

negatív hatását tömegspektrometriás detektálásnál1. Ellenben a kolonna belső átmérőjének 

csökkentése kihatással van az elválasztás kinetikai hatékonyságára és az injektálható 

mintatérfogatra is. Nagy térfogat injektálása a mikro LC kolonnára széles csúcsokat 

eredményezhet, sőt erős mintaoldószernél akár komponensáttörés is megfigyelhető2.  A 

kiszélesedett csúcsok integrálása nehézkes és pontatlan, kedvezőtlen a jel/zaj viszony, ezért 

csökken a módszer érzékenysége. Biológiai mátrixok extrakció utáni analízisénél a rendkívül 

alacsony koncentrációjú komponensek meghatározása sokszor megkívánja a nagy 

mintatérfogat injektálását, akár erős mintaoldószerből is. A kutatás célja, a mikro LC 

érzékenységnövelési lehetőségeinek feltárása és a mintaoldószer összetételének optimálása, 

biológiai mintákból történő szteroid hormon meghatározásakor, a szerves oldószerrel végzett 

fehérjekicsapást követően. 

2.2. A mikro LC rendszer érzékenységének továbbfejlesztése on-line SPE technikával 

Az LC-MS/MS technika kiváló érzékenysége ellenére számos olyan feladattal találkozhatunk, 

amikor biológiai környezetből a nyomnyi mennyiségek kimutatásához elkerülhetetlen dúsítási 

lépések kidolgozása a minta-előkészítés részeként. A meghatározandó komponens 

koncentrációja növelhető folyadék/folyadék extrakció utáni óldószer bepárlással, vagy szilárd 

fázisú extrakcióval (SPE). Ezek a technikák többnyire összetett, időigényes lépéseket 

tartalmaznak, nagy a szerves oldószerigényük, hibaforrásként pontatlanságot és 

anyagveszteséget eredményezhetnek (visszanyerési problémák). Ezzel szemben az LC-MS 

kiegészítése on-line SPE rendszerrel növeli a módszer érzékenységét és robusztusságát, 

                                                
1 H. Wang, P. Bennett, Performance assessment of microflow LC combined with high-resolution MS in 

bioanalysis., Bioanalysis. 5 (2013) 1249–67. doi:10.4155/bio.13.93. 
2 D. Vukmanic, M. Chiba, Effect of organic solvents in sample solutions and injection volumes on 

chromatographic peak profiles of analytes in reversed-phase high-performance liquid chromatography, J. 

Chromatogr. A. 483 (1989) 189–196. doi:10.1016/S0021-9673(01)93121-8. 



miközben csökkenti a minta-előkészítés lépéseit, a vizsgálat idejét és a mátrixkomponensek 

zavaró hatását3. További előnye fókuszáló jellegéből ered, használatával keskeny, éles csúcsok 

érhetők el. A mikro LC kombinálása on-line SPE rendszerrel, viszonylag nagy mintatérfogat 

injektálása keskeny átmérőjű kolonnára, egy újszerű megoldás nagyon kis mennyiségben 

előforduló komponensek meghatározására. Kísérleteim elsődleges célja a mikro UHPLC-

MS/MS rendszer érzékenységének tovább javítása on-line SPE technika alkalmazásával. 

Másodlagos célja egy gyors, megbízható mikro UHPLC-MS/MS módszer kidolgozása nagyon 

alacsony szteroid hormon szint meghatározására szérumból. 

2.3. Tömegspektrometriás érzékenységnövelés lehetőségei mikro UHPLC-MS/MS 

vizsgálatoknál 

Az alacsony koncentrációjú komponens meghatározásánál kiemelt fontosságú az LC-MS 

rendszer érzékenysége. A tömegspektrométer elé kapcsolt folyadékkromatográf feladata, hogy 

maximalizálja a kromatográfiás sávban a vizsgálandó komponens mennyiségét, illetőleg, hogy 

elválassza azt a zavart okozó, interferáló mátrixkomponensektől. A tömegspektrométer 

érzékenységét a detektorig eljutó ionok mennyisége határozza meg, ami növelhető az MS 

paramétereinek optimálásával. Az ionok mennyisége nagyban függ képződésük hatásfokától, 

ezért az ionforrás szerepe rendkívül fontos az érzékenységben. Az ionképződés összefüggésben 

van a mátrixkomponensek és az eluensmódosítók minőségével, amik segíthetik vagy 

gátolhatják azt. Továbbá a forrásban létrejöhet fragmentáció és adduktképződés, a keletkező 

pszeudo-ionok mennyisége és stabilitása meghaladhatja a molekulaionét, ezért a megfelelő 

ionok kiválasztása és mérése kulcsfontosságú az érzékenység javításában. Eredményként 

szeretnék bemutatni egy gyors és megbízható on-line SPE rendszerrel kiegészített mikro 

UHPLC-MS/MS módszert, ami extrém alacsony NSAID koncnetrációk meghatározására 

alkalmas különböző környezeti mintákból.  

2.4. Mikro UHPLC - konvencionális HPLC és ESI - APCI összehasonlítása 

A nemi hormonok meghatározása biológiai mátrixból koncentrációjuk és gyenge 

ionizálhatóságuk miatt komoly kihívás jelent. Vizsgálatukhoz a minta-előkészítés, a 

kromatográfiás elválasztás és az MS komplex érzékenységnövelése szükséges. Az előző 

fejezetekben bemutatott technikákon túl a módszer érzékenysége javítható az ionizációs 

                                                
3 M. Rauh, M. Gröschl, W. Rascher, H.G. Dörr, Automated, fast and sensitive quantification of 17α-hydroxy-

progesterone, androstenedione and testosterone by tandem mass spectrometry with on-line extraction, Steroids. 71 

(2006) 450–458. doi:10.1016/J.STEROIDS.2006.01.015. 



hatásfok növelésével, a vizsgálandó komponensek származékolása4 útján vagy az általánosan 

alkalmazott ESI ionizációs technika mellett, az apoláris vegyületekhez jobban illeszkedő APCI5 

és APPI technikák alkalmazásával. A HPLC-MS módszer kiegészítése ezekkel a 

megoldásokkal lehetőséget teremt érzékeny meghatározások kidolgozására. Kísérleteim célja 

különböző LC-MS technikák összehasonlítása fókuszba állítva a módszerek érzékenységét és 

a publikált módszereknél érzékenyebb, egyszerűbb, gyorsabb eljárás kidolgozása. 

3. Kísérleti módszerek 

Méréseimhez Perkin Elmer Series 200 HPLC rendszerhez; illetőleg PAL System injektoros 

Eksigent MicroLC 200 UHPLC-hez kapcsolt QTRAP 6500 hármas kvadrupól – lineáris 

ioncsapdás tömegspektrométert használtam. 

3.1. A mikro LC szerepe az érzékenységnövelésben és a mintahígítás hatása nagy 

mintatérfogat injektálása esetén 

A kísérleteimben Eksigent, 3 µm, ChromXP C18CL, 120 Å, 150 × 0,3 mm; Eksigent, 2,7 µm, 

HALO Fused-Core C18,90 Å, 50 × 0,3 mm; Eksigent, 2,7 µm, HALO Fused-Core Phenyl 

Hexyl, 90 Å, 50 × 0,5 mm mikro kolonnák tulajdonságait vizsgáltam. Különböző 

mintatérfogatokat 50 nL-től 5 µL-ig injektáltam víz, metanol és acetonitril mintaoldószerekből, 

illetőleg 25, 50 és 75%-os vizes elegyükből. Az injektálási térfogat és az oldószer erősség 

hatását vizsgáltam a kromatográfiás csúcs alakjára és félértékszélességére (W0,5h). A 

kromatográfiás elválasztást gradiens elúcióval végeztem, eluensként 0,1% hangyasavas vizet  

és 0,1% hangyasavas acetonitrilt használtam.  

3.2. A mikro LC rendszer érzékenységének továbbfejlesztése on-line SPE technikával 

A kromatográfiás elválasztást gradiens elúció és on-line SPE kombinációjával végeztem. Az 

analitikai elválasztást Eksigent, 2,7 µm, HALO Fused-Core Phenyl Hexyl, 90 Å, 50 × 0,5 mm 

kolonnán végeztem, csapdázó kolonnának ProntoSIL 5 µm C18H, 120 Å 10 × 0,5 mm 

használtam. 90 µL mintát injektáltam direkt módon a csapdázó kolonnára egy 6 furatú 

szelepváltó segítségével. A validált módszerben 440 µL plazmához 10 µL belső standard 

oldatot és 50 µL vizet, majd 1500 µL etil-acetátot adtam, az oldatot kétszer egy percig vortex 

                                                
4 Q. Wang, K. Rangiah, C. Mesaros, N.W. Snyder, A. Vachani, H. Song, I.A. Blair, Ultrasensitive quantification 

of serum estrogens in postmenopausal women and older men by liquid chromatography-tandem mass 

spectrometry, Steroids. 96 (2015) 140–152. doi:10.1016/j.steroids.2015.01.014. 
5 T. Fiers, B. Casetta, B. Bernaert, E. Vandersypt, M. Debock, J.M. Kaufman, Development of a highly sensitive 

method for the quantification of estrone and estradiol in serum by liquid chromatography tandem mass 

spectrometry without derivatization, J. Chromatogr. B Anal. Technol. Biomed. Life Sci. 893–894 (2012) 57–62. 

doi:10.1016/j.jchromb.2012.02.034. 



segítségével kevertettem, majd 10 percen keresztül extraháltam folyamatos kevertetés közben. 

A felülúszót szárazra pároltam N2 áram segítségével, a maradványt 100 µL 90/10 (v/v) 

víz/ACN elegyével visszaoldottam és 200 µL-es mintatartó üvegbe töltöttem.  

3.3. Tömegspektrometriás érzékenységnövelés lehetőségei mikro UHPLC-MS/MS 

vizsgálatoknál 

A tömegspektrométer paramétereit és az MRM átmenetek értékeit a vegyületekre külön - külön 

optimáltam a törzsoldatok fecskendőpumpa segítségével történő folyamatos áramoltatásával. A 

kromatográfiás elválasztást gradiens elúció és on-line SPE kombinációjával végeztem, 

eluensként 0,01% hangyasavas vizet és 0,01% hangyasavas acetonitrilt használtam. Az 

analitikai elválasztást Phenomenex 5 µm Luna C18, 100 Å, 150 × 0,3 mm kolonnán végeztem, 

csapdázó kolonnának ProntoSIL 5 µm C18H, 120 Å 10 × 0,5 mm használtam. A szilárd 

szennyeződést nem tartalmazó mintákat a megfelelő arányban vízzel hígítottam (ívóvíz hígítás 

nélkül, felszíni víz 20%-ra hígítva, szennyvíz 10%-ra hígítva) és direkt injektáltam a csapdázó 

kolonnára 95 µL térfogatban. 

3.4. Mikro UHPLC - konvencionális HPLC és ESI - APCI összehasonlítása 

A négy hormon komponenst illetőleg danzil-kloriddal képzett származékaikat ESI és APCI 

ionizációs körülmények között, csapdázó kolonnával felszerelt konvencionális és mikro LC-

vel vizsgáltam. A konvencionális HPLC-nél Thermo Scientific, 5 µm Beta-Basic C18, 120 Å, 

50 × 2,1 mm kolonnát használtam analitikai kolonnának és Grace, 5 µm C18, 10 × 1 mm 

kolonnát SPE kolonnaként. A mikro LC-nél Eksigent, 2,7 µm, HALO Fused-Core Phenyl 

Hexyl, 90 Å, 50 × 0,5 mm kolonnát és SPE-nek pedig Protonosil 120 C18, 10 × 0,5 mm, 5 µm 

kolonnát használtam. Az elválasztást 0,1% hangyasavas vízzel és 0,1% hangyasavas 

acetonitrillel végeztem. 

4. Eredmények 

4.1. A mikro LC szerepe az érzékenységnövelésben és a mintahígítás hatása nagy 

mintatérfogat injektálása esetén 

Eredményeim azt mutatják, hogy a kolonna geometria nagy hatással van az injektálható 

térfogatra, a nagyobb térfogatú kolonna kevésbé érzékeny a minta oldószererősségére, ezért 

nagyobb mintatérfogat injektálást tesz lehetővé. Annak ellenére, hogy a héjszerkezetű töltetek 

érzékenyebbek lehetnek az injektált mintatérfogat túlterhelésre, hatékonyságuknak 

köszönhetően (keskeny csúcsok) alacsonyabb LOQ értékek érhetők el. Bebizonyítottam, hogy 



a kolonna elején történő komponensfókuszálás és a gradiensidő optimálása megoldásként 

szolgálhat a relatív nagy térfogatok injektálásakor bekövetkező csúcsszélesedésre, mert a 

később eluálódó csúcsok kevésbé érzékenyek a mintaoldószer összetételére. Az 

oldószererősség különbség miatt, metanol használata mintaoldószerként nagyobb injektálási 

térfogatot tett lehetővé mint az acetonitril. Igazoltam, hogy a mintaoldat vizes hígítása segíti a 

csúcsdeformáció elkerülését, metanolos oldat 25%-os hígítása, acetonitriles oldat 50%-os 

hígítása lehetővé tette a teljes mintahurok (5 µL) injektálását. A mintaoldószer hígításával 2-5 

szörös érzékenységnövelést értem el. Az előzőekben leírt eredmények felhasználásával 

sikeresen kidolgoztam egy érzékeny mikro UHPLC-MS/MS meghatározást szteroid hormonok 

kimutatására humán szérumból.  

4.2. A mikro LC rendszer érzékenységének továbbfejlesztése on-line SPE technikával 

A kutatás eredményeként kidolgoztam és validáltam egy szelektív, érzékeny és nagy 

áteresztőképességű módszert 13 szteroid hormon meghatározására humán vérminták 

elemzéséhez. Elsők között vizsgáltam mikro LC és on-line SPE kapcsolás lehetőségét 

mennyiségi meghatározásokban. Sikerült elérnem az irodalomban publikált eljárások szintjét, 

egyes vegyületeknél, akár felülmúlni azokat, a módszer megközelíti az 5-10 pg/ml méréshatárt 

éles mintáknál. A gyors analitikai eljárás (3 perc) és az egyszerűbb minta-előkészítés biztosítja 

nagy mintaszám rövid idő alatti meghatározását, ez rutin laboratóriumok számára különösen 

fontos szempont. 

4.3. Tömegspektrometriás érzékenységnövelés lehetőségei mikro UHPLC-MS/MS 

vizsgálatoknál 

Kidolgoztam és validáltam egy on-line SPE mikro UHPLC-MS/MS módszert 10 különböző 

NSAID szimultán meghatározására ivóvízből, felszíni vízből és szennyvízből. A 

karboxilcsoportot tartalmazó vegyületekről megfelelő forráskörülmények között leszakítható a 

COOH csoport, így az irodalomban még nem említett intenzív disszociált molekulaionok 

kiválasztásával érzékeny detektálást értem el. Vizsgáltam az érzékenység pH függését, savas 

környezetben tízszer intenzívebb jelet kaptam, illetőleg azt tapasztaltam, hogy az 

eluensmódosító tízszeres hígítása 2-4-szeres érzékenységnövekedést eredményezett. A 

szelektív tömegspektrométer érzékenységét mikro UHPLC és csapdázó kolonna kapcsolásával 

tovább javítottam, ezzel sikerült megközelítenem az 1-10 pg/ml meghatározási határt. A 

módszer legfőbb előnye, hogy nem igényel nagy térfogatú mintakezelést, rövid meghatározási 

idővel rendelkezik és egyszerű, könnyen reprodukálható lépéseket tartalmaz. 



4.4. Mikro UHPLC - konvencionális HPLC és ESI - APCI összehasonlítása 

Elsőként vizsgáltam nemi hormonokat mikro LC technikával, a kapott eredményeket 

összehasonlítottam a konvencionális HPLC-vel elérhető eredményekkel. Az összevetés 

szemlélteti a különböző kromatográfiás rendszerek és ionizációs technikák előnyeit és 

hátrányait, a mikro LC fontosságát az érzékenységnövelésben. Azonos térfogatok 

injektálásakor mikro LC technikával 20×-os érzékenységnövelés érhető el. A mikro LC 

módszer bővítése on-line SPE rendszerrel 10×-es érzékenységnövelést eredményezett. Az 

ösztrogének APCI ionizációs technikával intenzívebb jelet adtak, az ösztriol és az ösztradiol 

vízvesztett disszociált molekulaionjait kiválasztva 100×-os érzékenységnövekedést 

tapasztaltam. Végül a vegyületek származékolása danzil-kloriddal és a származékok vizsgálata 

tovább csökkentette a méréshatárt, így sikerült elérnem nagyon alacsony kimutatási és 

meghatározási értékeket (5-10pg/ml) egy rövid, 3 perces módszerrel.  

5. Tézisek 

• Elsőként adtam mennyiségi meghatározás megközelítéssel részletes, összehasonlító 

értékelést különböző geometriájú és töltetű új típusú mikro kolonnák viselkedésére erős 

oldószerből történő nagy térfogatú mintainjektáláskor. Mintaoldószer összetétel és gradiensidő 

optimalizálással növeltem a kolonnák terhelhetőségét, ami 2-5-szörös módszer érzékenységet 

eredményezett. /1/ 

• Új megközelítéssel, on-line SPE mikro UHPLC-MS/MS technika alkalmazásával  gyors 

és alacsony kimutatási határral rendelkező módszert fejlesztettem 13 szteroid hormon szimultán 

meghatározására humán vérmintákból. A kapcsolással sikerült bonyolult, időigényes minta-

előkészítési lépések nélkül elérnem az irodalomban publikált LOD és LOQ értékeket, egyes 

szteroidoknál azok alá mérni. /2/ 

• Elsőként dolgoztam ki és validáltam egy on-line SPE mikro UHPLC-MS/MS módszert 

10 különböző NSAID szimultán meghatározására ivóvízből, felszíni vízből és szennyvízből. 

Az irodalomban még nem említett disszociált molekulaionok kiválasztásával és mérésével 

csökkentettem a módszer kimutatási határait. Alacsony pH-jú elúciós környezettel tovább 

javítottam az érzékenységet. A módszer LOQ értékei lehetővé tették a minta-előkészítés nélküli 

direkt analízist.  /3/ 



• Elsők között dolgoztam ki on-line SPE rendszerrel összekapcsolt mikro UHPLC-

MS/MS módszert nemi hormonok szimultán meghatározására. Danzil-kloridos 

származékolással a kimutatási határt 1-10 pg/ml értékre csökkentettem.  

6. Alkalmazási lehetőség 

Eredményeim új lehetőséget teremtenek egyszerű, gyors és érzékeny módszerek kidolgozására 

klinikai és környezeti minták elemzéséhez. A dolgozatomban bemutatott eljárások és 

megközelítések hasznosak lehetnek és megoldást nyújthatnak olyan esetekben, amikor 

különösen fontos a módszerérzékenység. A validált módszerek alkalmasak a rutin analitikai 

laboratóriumok igényeinek kiszolgálására. 
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