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I. ELŐZMÉNYEK, CÉLKITŰZÉSEK
A betegségek modern analitikai eszközökkel történő korai kimutatása és
gyors kezelése kulcsfontosságú az emberi egészség megóvásában és az
életminőség javításában. A közérdeklődés élénk figyelemmel követi új
diagnosztikai eljárások gyors és hatékony bevezetését mindennapjaink
gyógyászati eszköztárába. Ebben a modern analitikai kémiai módszerek egyre
nagyobb jelentőségre tesznek szert. Az elmúlt évtizedben a tömegspektrometria
széleskörű alkalmazása forradalmasította a biokémiai és klinikai kémiai
kutatásokat és új lehetőséget nyitott hőérzékeny, nagy molekulatömegű
anyagok, mint pl. metabolitok, proteinek, glikoproteinek vizsgálatára. Mindez
komplex biológiai mátrixban is megvalósítható, így testfolyadékok (pl. vér,
vizelet) minimális mintaelőkészítéssel is vizsgálhatóvá váltak. A robosztus,
szelektív és gyors HPLC-MS és MS/MS technikák alkalmazásával a legtöbb
vegyület származékképzés nélküli analízise is elvégezhető, így ezek a
módszerek sok kutatási területen a korábban bevált gázkromatográfiával
kapcsolt tömegspektrometria (GC-MS) alkalmazását is kiszorítják.
Nagy áteresztőképességű, érzékeny tömegspektrometriás szűrőmódszerek
(mint pl. ESI-MS/MS) alkalmazásával számos betegség igen gyorsan
kimutatható, ehhez igen csekély mennyiségű minta szükséges (pl. néhány
mikroliter vér) és akár egy ország teljes lakossága is hatékonyan szűrhető. Ezek
a módszerek több országban (Amerikai Egyesült Államok, Németország,
Anglia) elterjedtek; újabb szűrőmódszerek kifejlesztése és a meglévők
alkalmazása rendkívül gyors ütemben bővül. Bár a szakirodalomban számos
közlemény hangsúlyozza a tömegspektrometria fontosságát a klinikai kémiában,
egyre inkább felismert tény, hogy a tömegspektrometria által nyújtott
lehetőségek még koránt sincsenek kihasználva.
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Doktori munkámban célul tűztem ki
a) olyan tömegspektrometriás módszerek fejlesztését és alkalmazását,
melyeket

sikerrel

lehet

felhasználni

klinikai

kémiai

tárgyú

kérdések

megválaszolására, és amelyek további diagnosztikai fejlesztések alapjául
szolgálhatnak;
b) a hazai gyakorlatba bevezessünk és elterjesszünk külföldön már bevált,
tömegspektrometrián alapuló diagnosztikai módszereket.

II. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK ÉS BERENDEZÉSEK
Az aminosavak és acilkarnitinek beszárított vércseppből történő
vizsgálatát pozitív electrospray ionizációval és tandem tömegspektrometriás
detektálással (ESI-MS/MS) végeztük egy Perkin Elmer API 2000 Triple
Quadrupole tömegspektrométeren.
A zsírsavak, trigliceridek és egyéb apoláros komponensek vizsgálatát
nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiához kapcsolt atmoszférikus nyomású
kémiai ionizációs tömegspektrometriával (HPLC-APCI-MS), a fent említett
Perkin Elmer API 2000 Triple Quadrupole tömegspektrométerrel végeztük. A
kromatográfiához egy C18 ec Purospher Star (3 µm particle size, 55 mm x 2 mm
i.d.) kolonnát használtunk, az oldószerek szállítását két darab Perkin Elmer
Series 200 mikropumpával biztosítottuk.
A humán alfa-1-acid glikoprotein vizsgálatokat egy electrospray
ionforrással felszerelt, 9.4 Tesla-s Bruker APEX Fourier transzformációs ion
ciklotron rezonancia tömegspektrométerrel (ESI-FT-ICR) végeztük. A részletes
alkalmazott kísérleti körülményeket a dolgozatomban, illetve publikációimban
ismertetem.
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III. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
III.1. Magyarországon elsőként alkalmaztuk és sikeresen bevezettük fejlett
egészségügyi ellátással rendelkező országokban már elterjedten használt
electrospray

tandem tömegspektrometriát

veleszületett

anyagcsere-

zavarok kimutatására. Ennek során az ország számos kórházával
együttműködést alakítottunk ki, több mint ezer beteg mintáját vizsgáltuk
meg és számos anyagcsere betegséget (amino acidúriát, béta oxidációs
zavart) mutattunk ki. Munkánk eredményeként a technika már
Magyarországon is kezd a rutin klinikai vizsgálatok részévé válni, OEP
elfogadás

előtt

áll.

Kidolgoztunk

egy

számítógépes

kiértékelési

algoritmust, mely alkalmas nagymennyiségű személy-metabolit adatpár
egyidejű áttekintésére (1. ábra).
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1. ábra. Egy beteg gyermek a tömegspektrometriás adatok alapján éles
csúcsként különül el az egészséges populációtól.
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III.2. Kifejlesztettünk

egy

olyan

új

módszert

aminosavak

beszárított

vércseppből történő meghatározására, amely sem a minta kémiai
származékképzését, sem pedig előzetes kromatográfiás elválasztását nem
igényli. A módszer szilárd fázisú extrakciót követő pozitív electrospray
ionizáción

alapszik,

a

detektálást

tandem

tömegspektrometriával,

úgynevezett multiple reaction monitoring (MRM) módban végeztük. A
szilárd fázisú extrakcióhoz acetát ellenionnal kondícionált tölteteket
alkalmaztunk, amik lehetővé tették az aminosavak hatékony, szűk
zónában történő megkötését. Mivel kémiai származékképzést nem
végzünk számos, a klasszikus butilezéses módszerre jellemző probléma
nem jelentkezik, mint például a glutamin-glutaminsav vagy aszparaginaszparaginsav egymásba alakulása, acilkarnitinek hidrolízise stb. A
kalibrációs görbék, kimutatási határok, napon belüli illetve napok közötti
szórásértékek azt mutatják, hogy ez a módszer a klasszikus butilezéses
módszer alternatívájaként szolgálhat, emellett lehetőséget nyújt új,
aminosavaktól eltérő szerkezetű vegyületek analízisére is. A kifejlesztett
módszerrel

egy

Magyarországon

eddig

nem

szűrt

betegséget,

Citrullinémiát mutattunk ki egy páciens esetében.
III.3. Kutatásai eredményeink alapján kimutattuk, hogy a vér természetes
nátriumszintje electrospray körülmények között az aminosavakkal
szemben nagymértékű (90 % jel intenzitás csökkenés) szupresszióhoz
vezet.
III.4. A kifejlesztett módszert sikeresen alkalmaztuk az izobár leucin, izoleucin
és hidroxiprolin vegyületek kromatográfiás elválasztást nem igénylő
megkülönböztetésére. A módszer során az electrospray ionizációval
előálított molekulaionok fragmentálására 40-50 eV-os tartományban
ütközéssel aktivált disszociációt alkalmaztunk. Ennél az ütközési
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energiánál a fenti vegyületekből az aminosav oldalláncra jellemző
fragmensek képződnek, amely lehetővé teszi egyértelmű azonosításukat.
III.5. HPLC-MS módszert fejlesztettünk ki zsírsavak és más apoláros
vegyületek vizsgálatára. A módszer korlátoltan elegyedő víz-metanol-nhexán oldószerekkel végzett fordított fázisú elválasztáson alapul és
rendkívül gyors grádiens elúciót tesz lehetővé (2. ábra). Valószínűsítettük,
hogy az elválasztás mechanizmusa egy korábban nem ismert elven alapul.
A kis áramlási sebesség és rövid analízisidők (2 perces kromatogramok,
lásd 2. ábra) a módszert nagy áteresztőképességű vizsgálatok elvégzésére
alkalmassá

teszik.

A

detektálás

atmoszférikus

nyomású

kémiai

ionizációval történik, a módszer kimutatási határa zsírsavakra az alsó
pikogram tartományban van.
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2. ábra. Zsírsav keverék tipikus HPLC-MS felvétele.
A képen totálionáram látható.
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III.6. A

kifejlesztett

módszer

alkalmas

zsírsavak

előzetes

kémiai

származékképzés nélküli vizsgálatára és ezt sikeresen alkalmaztuk vér
nagyon

hosszú

szénláncú

zsírsav

összetételének

(C18-C26)

meghatározására. A validálási adatok és az igen rövid analízisidők azt
mutatják, hogy a módszer a peroxiszómális zavarok szűrésére jelenleg
használt időigényes származékképzést igénylő GC-MS technikának
versenytársa

lehet.

A

módszer

minimális

módosításokkal

más

vegyületcsoportok vizsgálatára is alkalmas, ezt trigliceridek és szterolok
esetében igazoltuk.
III.7. Új Fourier transzformációs ion ciklotron rezonancia tömegspektrometriás
(FT-ICR) módszert fejlesztettünk ki a rendkívül heterogén (több száz
komponensű) protein-, glikoprotein-keverékek vizsgálatára. A rendkívül
komplex, tumor marker humán alfa-1-acid glikoprotein (AGP) esetében
igazoltuk, hogy nagymennyiségű trifluoro-ethanol (50 %) oldószer adalék
használatával intakt (nem emésztett) glikoprotein előzetes kromatográfiás
elválasztás nélkül is vizsgálható electrospray körülmények között.
III.8. Izolálással kombinált axializációs kísérletekkel sikerült elérni a humán
AGP egyes glikoformjainak monoizotópos felbontását (3. ábra). Az
adatok kalibrálását követően lehetőség nyílt egyes AGP glikoformok
atomi

összetételének

meghatározására.

Az

irodalmi

eredmények

összegzésével összeállítottunk egy adatbázist, mely segítségével a mért
atomi összetételekhez lehetséges izomer szerkezeteket tudtunk rendelni.
Az

eredmények

tömegspektrometria

azt

igazolják,
proteinek

hogy

ultranagy

poszt-transzlációs

vizsgálatában is fontos szerepet játszhat.
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3. ábra. A humán AGP egyik glikoformjának electrospray
ionizációt követő, monoizotópos felbontású tömegspektruma.

IV. AZ EREDMÉNYEK JELENTŐSÉGE
Munkánk során egy új kutatási irányt alakítottunk ki és bevezettük a hazai
egészségügybe

az

electrospray

tandem

tömegspektrometrián

alapuló

diagnosztikai módszert. Ennek keretében sikeresen bekapcsolódtunk abba a
nemzetközi szinten igen gyorsan fejlődő kutatási irányzatba, mely biológiai
rendszerek kis- és nagymolekulatömegű frakciójának vizsgálatát végzi
(metabolomika, proteomika). Módszerfejlesztéseink során olyan eredményeket
publikáltunk az irodalomban, melyek a korábbi módszerek javítása mellett
jövőbeni kutatások alapjául is szolgálhatnak.
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