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ELŐSZÓ 

A XXI. században a bioanalitika és a műszeres analitika igen komoly kihívások elé 

néz(ett). A legtöbb vizsgálandó gyógyszervegyület a különböző biológiai mintákban (vér, plazma, 

vizelet, nyál, stb.) nagyon kis koncentrációban van jelen. A tipikus koncentrációk leggyakrabban 

a ng/ml-t érik el, azonban bizonyos gyógyszerkészítmények esetében akár a pg/ml koncentráció is 

előfordul. Mindezeken túl a biológiai minták különböző endogén anyagokat is tartalmaznak a 

meghatározandó komponensekhez képest igen magas koncentrációban. Mivel az analitikai 

vizsgálatokhoz használt érzékeny műszerek többsége nem tudja az összetett biológiai mintákat 

közvetlenül elemezni, szükség van valamilyen minta-előkészítő művelet vagy műveletsor 

végrehajtására, mely során a vizsgálandó anyagokat kinyerjük az adott mintából. Ezek a lépések 

az analízis teljes idejének akár 80%-át is kitehetik. 

Az ideális technika kiválasztásánál figyelembe kell venni a vizsgálandó anyag fizikai és 

kémiai tulajdonságait, a mintamátrixot, valamint a rendelkezésre álló minta mennyiségét egyaránt. 

Továbbá fontos szempont, hogy a kiválasztott technika kellően gyors, pontos, specifikus és 

reprodukálható, lehetőleg kis oldószer igényű, valamint költséghatékony legyen. A megfelelő 

mintaelőkészítés kulcsfontosságú része a bioanalitikai vizsgálatoknak, hiszen rendelkezhetünk 

akár a legérzékenyebb, legspecifikusabb készülékkel, ha ezen folyamat során hibát vétünk, a 

mérési eredmény hibás lesz. 

A témakör fontosságára való tekintettel a jegyzet röviden ismerteti a mintavételezés 

legfontosabb lépéseit, a különböző minták típusait, majd pedig részletesen bemutatja a 

mintaelőkészítés során leggyakrabban alkalmazott technikákat. Célom egy olyan jegyzet 

létrehozása volt, mely segíti a hallgatók felkészülését a Gyógyszerészi műszeres és bioanalitika I-

II. tárgyak vizsgáira, illetve végzés után a gyakorlatban is hasznát vehetik. 

 

 

Debrecen, 2019. április 18. 

 

          Bak István 



  

 

 

 
 

 

 

 EFOP-3.4.3-16-2016-00021 

A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének  

és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében 

5 

ALKALMAZOTT JELÖLÉSEK/RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

TDM   terápiás gyógyszerszint monitorozás - therapeutic drug monitoring 

PPT   protein kicsapás - protein precipitation 

LLE   folyadék-folyadék extrakció - liquid-liquid extraction 

SPE   szilárd fázisú extrakció - solid phase extraction 

MIPs   molekulárisan lenyomatolt polimerek - molecularly imprinted polimers 

MI-SPE  molekulárisan lenyomatolt szilárd fázisú extrakció 

MEPS   mikroextrakció szorbens töltettel - microextraction by packed sorbents 

SPME   szilárd fázisú mikroextrakció - solid phase microextraction 

PDMS   polidimetilsziloxán 

DVB   divinil-benzol 

PA   poliakrilát 

CW   carbowax 

CAR   carboxen 

HS-SPME  „head-space” SPME 

DI-SPME  „direct immersion” SPME 

SPDE   szilrárd fázisú dinamikus mikrofecskendő - solid phase dynamic extraction 

HFME   „hálószálas” mikroextrakció - hollow fiber microextraction 

LPME   folyadék fázisú mikroextrakció - liquid phase microextraction 

LLPME  két fázisú folyadék mikroextrakció - two phase LPME 

LLLPME  három fázisú folyadék mikroextrakció - three phase LPME 

TFC   turbulens áramlású kromatográfia - turbulent flow chromatography 
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1. A BIOANALITIKA TÁRGYA, ALKALMAZÁSA 

A bioanalitika egyik definíciója, gyógyszervegyületek biológiai mintákból történő kémiai 

analízise. Az analitikai kémiai vizsgálatok célja a vizsgálandó anyagok minőségi azonosítása és 

mennyiségük meghatározása az adott biológiai mintában. A bioanalitikai mérések szükségessége 

napjainkra egyre nagyobb jelentőségű. Széleskörűen alkalmazzák a környezetvédelemben, 

mezőgazdaságban, vegyiparban, élelmiszeriparban, valamint az igazságügyi vizsgálatok során is, 

azonban a legfontosabb felhasználási terület a gyógyszeriparhoz, a gyógyszeres terápiákhoz, 

valamint a diagnosztikához köthető. A biológiai mintákban található gyógyszermolekulák 

analízisének fontos szerepe van a terápiás és toxikus hatások megismerésében, illetve a 

hatékonyabb és szelektívebb gyógyszerek fejlesztése során egyaránt. A gyógyszerszint 

meghatározása a vizeletben vagy a vérben szükséges lehet a gyógyszeres terápiák 

optimalizálására, a megfelelő adagolási sémák kialakítására, valamint alkalmazható a beteg 

compliance, a biohasznosíthatóság, és a farmakokinetikai vizsgálatokra egyaránt. A 

gyógyszermolekulák és metabolitjaik kvantitatív és kvalitatív analízise során megállapítható, hogy 

milyen gyorsan érhető el a maximális plazmakoncentráció, milyen a clearance és a biohasznosulás, 

mely adatok ismerete egyaránt fontos egy új gyógyszerjelölt hatóanyag engedélyeztetésénél. A 

terápiás gyógyszerszint monitorozás (Therapeutic Drug Monitoring: TDM) során pedig a vérben 

lévő gyógyszer koncentrációt határozzák meg, aminek célja a terápia nyomon követése és a 

betegellátás javítása. 

 

2. MINTAVÉTEL ÉS MINTATÁROLÁS 

Az analitikai mérések során a feladat leggyakrabban a célmolekulák minőségi és 

mennyiségi meghatározása komplex, akár nagyon sok egyéb összetevőt tartalmazó mintákból. Bár 

a különböző gyógyszervegyületek vizsgálatára a legkülönbözőbb műszeres analitikai technikák 

állnak rendelkezésre, ezek többsége nem alkalmas a minták közvetlen vizsgálatára, mivel a 

gyógyszeripari- és a biológiai minták egyaránt tartalmazhatnak savakat, bázisokat, sókat, 

fehérjéket és más a meghatározandó anyagokhoz hasonló tulajdonságú szerves vegyületet. 

További problémát jelent, hogy gyakran, az ilyen összetett mintákban, a meghatározandó 
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vegyületek koncentrációja nagyon alacsony (ng/ml, pg/ml), ezért a gyógyszerek, illetve biológiai 

minták analitikai végpontjának meghatározására szolgáló nagyhatékonyságú analitikai műszerek 

dinamikus fejlesztése ellenére általában szükséges, valamilyen mintaelőkészítési folyamat 

végrehajtása a mátrix nem kívánatos alkotóitól történő elválasztás és koncentrálás érdekében. 

A mintavételi eljárások fő célkitűzése a minta reprezentatív részeinek kinyerése. Így a 

mintavétel során két fontos szempontot kell figyelembe venni. Egyrészt, hogy honnan történik a 

vizsgálni kívánt minta eltávolítása, valamint a mintavételi módszer megválasztása, amely 

segítségével a vizsgálathoz szükséges mennyiségű mintát vételezünk. A klinikai és gyógyszeripari 

minták vételezése és az előkészítés folyamata öt végrehajtási műveletre osztható: mintagyűjtés, a 

célmolekulák felszabadítása a mátrixbeli esetleges kötött állapotból, folyadékkezelés, az endogén 

vegyületek eltávolítása, valamint az érzékenység és szelektivitás javítása (1. táblázat). A biológiai 

mátrixok különböző vegyületek komplex elegyei, és jellemzően magas a fehérje tartalmuk. A 

mintában a meghatározandó gyógyszerek/metabolitok nagyon kis koncentrációban vannak jelen, 

amit tovább bonyolít, hogy a meghatározandó anyagok kötődhetnek fehérjékhez, illetve 

konjugálódhatnak legtöbbször glükuronsavval, illetve egyéb endogén molekulákkal. Ilyen kötött 

formában azonban a meghatározandó molekulák nem vizsgálhatók, ezért először hidrolízissel 

szabad formába kell azokat hozni. A hidrolízishez alkalmazhatunk savakat, bázisokat vagy 

enzimeket, de ultrahang használatával is javítható a hatékonyság. A folyamat harmadik lépése a 

folyadékkezelés, ami magában foglalja a folyadék állapotú mintához történő egyéb folyadékok 

(reagens, puffer, extrahálószer, stb.) adagolását, keverését, az extrakciót és folyadékok (felülúszó, 

extrahálószer, stb.) eltávolítását. Ezek a műveletek viszonylag munka és időigényesek, ezért a 

mintaelőkészítés sebesség meghatározó lépései. 

 A biológiai minták összetettek, a meghatározandó komponensek mellett tartalmaznak 

további kis és nagyméretű molekulákat egyaránt. A nem kívánatos összetevőket a mérések előtt el 

kell különíteni a célmolekuláktól. A fehérjéket leggyakrabb ultrafiltrációval és kicsapással 

távolítják el a mintából. Ultrafiltráció során a fehérjék elválasztása egy membránszűrőn keresztül 

történik méret és molekula tömeg alapján. Az anyagok átjutását a membrán pórusain keresztül a 

membrán két oldala közötti nyomáskülönbség biztosítja. A membránon csak adott molekula 
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tömegnél kisebb molekulák filtrálódnak és kerülnek a szűrletbe, míg a visszatartott anyagok pedig 

a nyomás felőli oldalon maradnak. Fontos ennél a technikánál, hogy a meghatározandó anyagok 

ne adszorbeálódjanak a membrán felületén. 

 

1. táblázat: mintavétel és előkészítés lépései 

Mintaelőkészítés fő lépései Megvalósítás lehetőségei 

Mintagyűjtés Vágás 

Szívás, Pipettázás 

Headspace mintavétel 

Felszabadítás kötött formából Hidrolízis: savakkal 

   bázisokkal 

  enzimekkel: proteáz, lipáz, 

                       ß-glukozidáz, 

                       aril-szulfatáz 

Ultrahang 

Folyadékkezelés Aspiráció 

Centrifugálás 

Hígítás 

Bepárlás 

Szűrés 

Keverés 

Kisózás 

Extrakció 

Endogén vegyületek eltávolítása Kicsapás: szerves oldószerrel 

                 szervetlen savvakkal/sókkal 

                 ammónium-szulfáttal 

Ultrafiltráció 

Dialízis 

Membrán extrakció 

Folyadék-folyadék extrakció 

Szuperkritikus folyadék extrakció 

Szilárd fázisú extrakció 

Szilárd fázisú mikroextrakció 

Folyadék kromatográfia 

Szelektivitás és érzékenység javítás Előtét kolonna 

Származékképzés 

Szelektív detektorok 
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Fehérje kicsapás (Protein Precipitation: PPT) során a mintában levő proteineket szerves 

oldószerrel vagy szervetlen savakkal, sókkal csapják ki, a kicsapódott anyagokat pedig szűréssel 

vagy centrifugálással távolítják el, majd a felülúszót vagy a szűrletet közvetlenül elemezik. A PPT 

azonban a minta hígulásával jár, így nagyon kis koncentrációkban jelen levő anyagok esetén nem 

ajánlott, vagy pedig a szűrlet/felülúszó koncentrálása szükséges. A minatmátrix nagyméretű 

molekuláit a meghatározandó kisméretű molekuláktól dialízissel is elválaszthatjuk. A folyamat 

hajtóereje a diffúzió egy szelektív félig áteresztő membránon keresztül. Ezekkel a technikákkal 

leginkább a nagyméretű molekulák eltávolítása végezhető el. A mintában található kisméretű 

molekuláktól való elválasztást különböző extrakciós technikák alkalmazásával hajthatjuk végre, 

melyek adszorpción/deszorpción, illetve megoszláson alapulnak. Ezek közé tartoznak többek 

között a folyadék-folyadék extrakció (LLE), szilárd fázisú extrakció (SPE), és szilárd fázisú 

mikroextrakció (SPME), molekulárisan lenyomatolt polimerek (MIPs), és membrán alapú 

extrakciók (LPME). 

 A folyamat érzékenysége és szelektivitása tovább növelhető a célmolekulák 

származékképzésével, illetve szelektív detektorok, leggyakrabban tömegspektrométer 

használatával, melyeket különböző elválasztástechikai eljárásokkal, gázkromatográf (GC), 

nagyhatékonyságú folyadékkromatográf (HPLC), ritkábban kapilláris elektroforézis (CE), 

kombinálva használnak. Így a szelektivitás a folyamat több lépéseben (mintaelőkészítés, 

kromatográfia, detektálás) is biztosítva van. A legnagyobb szelektivitás eléréséhez azonban 

elengedhetetlen bizonyos alapvető fizikai-kémiai tulajdonságok ismerete, mivel számos 

mintaelőkészítési technika alapja a molekulák megoszlása két egymással nem elegyedő fázis (gáz-

folyadék, gáz-szilárd, folyadék-folyadék, folyadék-szilárd) között. Továbbá, oldatban levő 

molekulák között fellépnek különböző intermolekuláris kölcsönhatások, mint pl. diffúzió, ütközés, 

dipól-dipól kölcsönhatás, hidrogénkötés vagy elektrosztatikus kölcsönhatások. A létrejövő 

kölcsönhatások jellege az oldatban levő molekulák fizikai és kémiai tulajdonságaitól függ, továbbá 

ezek a kölcsönhatások határozzák meg a molekulák megoszlását a két fázis között. Az ionos 

kölcsönhatások erőssége (200-800 kJ/mol) összevethető a kovalens kötésével, azonban 

leggyakrabban csak egy kölcsönhatásra korlátozódnak molekulánként. Ezzel szemben a van der 
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Waals kölcsönhatások viszonylag gyengék (5-20 kJ/mol), de egyszerre több kölcsönhatás is 

kialakulhat molekulánként, ezért ezek is jelentős hatással lehetnek a megoszlásra. A megoszlást 

további tényezők, mint pl. nyomás, hőmérséklet vagy a rendszer pH-ja is jelentős mértékben 

befolyásolja, ezért a módszerfejlesztések során ezeket is célszerű optimalizálni. A pH-nak 

kiemelten fontos szerepe van a fázisok közötti megoszlásban, hiszen nagyon sok 

gyógyszermolekula rendelkezik protolitikus tulajdonságokkal, ami következtében a mintában 

ionos és semleges formában egyaránt előfordulhatnak. Az ionizáció mértéke, amit leginkább a 

molekula környezete határoz meg, alapvetően befolyásolja a molekulák tulajdonságait, ezáltal 

viselkedését is a teljes folyamat során, beleértve a mintaelőkészítést, kromatográfiás elválasztást 

és a detektálást is. Amennyiben egy molekula ionizálódik, az ionizált formája nagyobb affinitású 

lesz a vizes fázishoz, mivel a vízmolekulák szolvatálják a töltött formát. Vagyis ionizálódó 

molekulák megoszlását a minta pH-ja nagyon erősen befolyásolja. Erős savak és bázisok híg vizes 

oldatban teljes mértékben ionizálódnak, míg a gyógyszermolekulák, melyek gyenge savak és 

bázisok, ionizációja nem teljes és egyensúly alakul ki a töltött és a semleges forma között. Így a 

pH megfelelő megválasztásával elérhető, hogy a molekulák töltetlen formába kerüljenek és 

nagyobb affinitást mutassanak a másik fázishoz, ezáltal a mintából kinyerhetőek. 

 

2.1 Biológiai minták vétele és tárolása 

A klinikai és törvényszéki vizsgálatok során a legkülönfélébb biológiai mintákat 

használnak a vizsgálatokhoz (2. táblázat). Biológiai minták vétele során helyesen kell 

megválasztani a mintavételezés módját, időpontját, valamint figyelembe kell venni az egyedi 

különbözőségeket (nem, életkor, cirkadián ritmus, étkezés előtt vagy után, stb.) is. Gyakran a 

mintavételt követően a mintát tárolni, szállítani szükséges, mivel nem kerül azonnal feldolgozásra. 

Fontos szempont, hogy a minta összetétele ne változzon sem a szállítás, sem pedig a tárolás során, 

vagyis ne szennyeződjön, és ne szenvedjen bomlást. Ezért kiemelten oda kell figyelni a megfelelő 

tárolási körülményekre (hőmérséklet, pH, ionerősség, fény, oxigén és páratartalom). 
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2. táblázat: Gyógyszermolekulák vizsgálatához használt biológiai minták 

Halmazállapot Minta típusa 

Gáz - Lehelet 

Folyadék - Vér: teljes vér, plazma, szérum 

- Vizelet 

- Testnedvek: nyál, könny, verejték, tej, gyomornedv, 

cerebrospinalis folyadék, epe, sperma, magzatvíz 

Szilárd - Széklet 

- Keratin tartalmú szövetek: haj, bőr, körmök 

- Szövetek: agy, máj, nyelv, vese, izom, zsír, csont, bél stb. 

 

Száraz minták tárolása jól záró műanyag vagy üveg edényben történik, így elkerülhető a 

külső nedvesség bejutása. A nedvességtől az adott mintát különböző nedvesség megkötő 

anyagokkal (P2O5, Na2SO4, CaCl2, szilikagél) is védhetjük. Gázok tárolása nehezebben 

kivitelezhető az edény falába bejutó és azon átjutó, esetleg a szelepek zsírozó anyagába oldódó 

gázrészlet miatt. Folyadék minták esetén szükség lehet a minta tartósítására is. Ennek módját az 

analitikai feladat, valamint a meghatározandó komponens jellege és koncentrációja határozza meg. 

A mintavétel különböző technikákkal történik a minta típusától függően. Fontos, hogy a 

folyamat során ne történjen kontamináció a mintavételi eszközzel (tű, pipetta, edények), ezért 

leggyakrabban a mintavételi eszközök és tárolóedények egyszer használatosak, vagy pedig 

használat után nagyon gondosan tisztítani, illetve sterilizálni szükséges ezeket. Mintavételhez a 

kémiailag nem teljesen inert anyagú eszközök alkalmazása kerülendő, mert ilyenkor előfordulhat 

a minta és a tároló edény közötti kölcsönhatás kialakulása. Folyadék és szilárd minták gyűjtésére, 

kémiailag ellenálló, inert, könnyű, jól zárható műanyag edényeket használnak. Vérvételhez 

vákuumos vérvételi csöveket (1. ábra, bal), míg egyéb folyadékokhoz, ami leggyakrabban vizelet, 

illetve szövetmintákhoz, különböző térfogatú műanyag edényeket (1. ábra, jobb) alkalmaznak. 
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1. ábra: vákuumos vérvételi csövek és mintagyűjtő/tároló edény. 

 

2.2 Biológiai minták típusai 

A bioanalitikai vizsgálatok során leggyakrabban alkalmazott biológiai minták a teljes vér, 

plazma, szérum, vizelet, nyál, haj, szövet-biopsziák, de használhatunk székletet, könnyet vagy 

anyatejet is. A minták pedig lehetnek állati vagy humán eredetűek egyaránt. 

 

2.2.1 Vér, plazma, szérum 

Az említett biológiai minták közül leggyakrabban vért használnak gyógyszerek minőségi 

és mennyiségi meghatározására, valamint toxikológiai vizsgálatokhoz is. A vér egy összetett 

folyadék, ami áll egyrészt a folyékony fázist alkotó vérplazmából, valamint tartalmaz e mellett 

még a plazmában szuszpendált alakos elemeket, szolubilizált fehérjéket és oldott zsírokat. Teljes 

vért leggyakrabban olyan esetekben használnak a vizsgálatokhoz, amennyiben a gyógyszer 

jelenlétének igazolása a cél, illetve, ha annak kimutatása a plazmából vagy szérumból nem 

lehetséges. 

 

2.2.1.1 Teljes vér 

Teljes vért vénából történő vérvétellel nyerhetünk. A vért különböző mintavételi csövekbe 

(1. ábra, bal) gyűjtik. Teljes vér vizsgálatához gyűjtött minták esetében antikoagulánson kívül 

semmilyen adalékanyagot nem adnak a mintákhoz és abból semmi nem kerül eltávolításra. A 
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minta 4 oC-on tárolható és nem szabad fagyasztani. A vizsgálatok elvégzése előtt pedig alaposan 

össze kell keverni (homogenizálni) az esetleges ülepedés elkerülése érdekében. Vér gyűjthető még 

szárított vércsepp formájában is. Ilyenkor a vért egy arra megfelelő szűrőpapírra cseppentik, majd 

rászárítják. Ebben az esetben a minta nagyon könnyen szállítható a mintavétel helyéről akár távoli 

vizsgáló laboratóriumokba is, mivel így nincs szükség a minta száraz jéggel történő hűtésére a 

szállítás során. 

 

2.2.1.2 Plazma és szérum 

A vérplazma a vér halványsárga színű folyékony összetevője, ami a teljes vér 

mennyiségének kb. 55%-át teszi ki (2. ábra), pH-ja ~7,4. Feladata a vérben található sejtek 

szuszpenzióban tartása. Fő alkotóeleme a víz (~90-93 v/v%), emellett tartalmaz még különböző 

szerves és szervetlen oldott anyagokat egyaránt (2. ábra). Megjegyzendő, hogy kis mennyiségben 

találhatóak a plazmában különböző enzimek (pl. észterázok), melyek többé-kevésbé még aktívak. 

A vérplazmát centrifugálással állítják elő. A véralvadásgátlót tartalmazó friss vért centrifugacsőbe 

töltik, majd addig centrifugálják, amíg a vér alakos elemei össze nem gyűlnek a cső alján, majd a 

felülúszót, a vérplazmát leöntik vagy leszívják. Ha a plazma rózsaszínű vagy piros, az azt jelenti, 

hogy minta hemolizált. Antikoagulánsként leggyakrabban citrátot, EDTA-t vagy oxalátot 

használnak, de a heparin is megfelelő. Leggyakrabban az antikoaguláns típusa nem befolyásolja a 

mérést, azonban a vizsgálat elvégzése előtt meg kell arról győződni, hogy a véralvadásgátló szer 

nem interferál a meghatározandó anyaggal. Amennyiben a plazma nem tiszta, úgy célszerű 

újracentrifugálni analízis előtt. A plazma minták fagyasztva tárolhatóak, rövid távon -20 oC-on 

elegendő, míg hosszabb ideig -80 oC-on. 
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2. ábra: teljes vér frakciói centrifugálás után 

 

A szérum vagy savó a vér azon része, amely nem tartalmaz sejtes elemeket, sem pedig 

véralvadási faktorokat, lényegében fibrinogén mentes vérplazma. A szérumot a vér megalvadása 

után centrifugálással nyerik, ugyan olyan körülmények között tárolható, mint a plazma, összetétele 

pedig nagyon hasonló ahhoz, vagyis tartalmazza a véralvadásban részt nem vevő fehérjéket, az 

összes elektrolitot, antitesteket, antigéneket, hormonokat és exogén anyagokat (pl.: gyógyszerek, 

kábítószerek, mikroorganizmusok), stb.. Az egyetlen különbség a fibrinogén hiánya. A szérum, 

hasonlóan a plazmához, tiszta, homogén folyadék. 

Gyakori probléma vérminták gyűjtése során a minta hemolízise, ami miatt a 

meghatározandó anyag hígulhat és a vizsgálat eredménytelenné válhat. További problémát jelent 

szérum és a plazma minták vizsgálata során, a minták fehérje tartalma, mivel a különböző 

gyógyszermolekulák kötődhetnek a mintában található fehérjékhez. A kötődés mértékét az adott 

vegyület fizikai-kémiai tulajdonságai határozzák meg. Savas karakterű és semleges molekulák 
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leginkább albuminhoz, míg a bázikus tulajdonságúak főként a savas kémhatású glikoproteinekhez 

kötődnek. Ennek következtében az ilyen minták analízise előtt a mintában található proteinek 

eltávolítása szükséges (lásd később). 

 

2.2.2 Vizelet 

Vizeletet is gyakran használnak különböző vizsgálatokhoz, ennek oka, hogy a minták 

viszonylag könnyen gyűjthetők. A vizelet normális esetben sárga színű tiszta folyadék, napi 

mennyisége 500-2000 ml között változhat, pH-ja 6 körüli. A legtöbb oldott anyag a vizeletben 

anionos vagy amfoter tulajdonságú, mindezeken túl pedig igen nagyszámú egyéb anyag is 

található benne nagyon eltérő koncentrációkban. A meghatározandó anyag stabilitásának 

biztosítására gyakran alkalmaznak különböző tartósítószereket, leginkább akkor, ha a vizsgálandó 

anyag érzékeny a bakteriális fertőződésre. A vizelet minta stabilitása úgy is fokozható, ha a 

mintavétel és a vizsgálat között eltelt idő a lehető legrövidebb. A vérrel, szérummal vagy a 

plazmával ellentétben a vizelet fehérjementesnek tekinthető, így nincs szükség a fehérje eltávolító 

lépésre. Gyakran, azonban a nagyon magas koncentrációk miatt a minta hígítása válik szükségessé. 

A kapott értékek normalizálhatók kiválasztott gyógyszer koncentráció/g kreatinin értékre. Az 

eredmények értékelése során figyelembe kell venni a kiválasztott vizelet mennyiségét, a pH és az 

ionerősség megváltozását valamint a mintavétel és a gyógyszer bevétele között eltelt időt. Ezeknek 

a paramétereknek a módosulása hatással lehet számos gyógyszer eliminációjára és kiválasztásának 

hatásfokára. A kiválasztás hatékonysága ellenőrizhető megfelelő belső standard alkalmazásával, 

ami hasonló szerkezetű a vizsgálandó anyaggal, vagy pedig egy standard vegyület segítségével is 

normalizálható a mennyiségi meghatározás. A vizeletből leggyakrabban gyógyszerek kimutatása 

történik, de alkalmas kábítószerek és metabolitjaik meghatározására is. A vizeletminták -20 oC-

on, hosszabb ideig pedig -80 oC-on fagyasztva tárolhatóak. Hűtés során a mintában csapadék 

képződhet, ami nem oldódik vissza melegítés hatására. Ilyen esetekben a vizsgálat előtt a mintát 

centrifugálni szükséges. A kiolvasztott mintát pedig minden esetben szükséges homogenizálni, 

mivel a fagyasztás során frakcionálódás fordulhat elő. A minták gyűjtése humán páciensek esetén 

megfelelő térfogatú műanyag edényekbe történik, míg preklinikai vizsgálatok során használt kis 
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testű állatok (egér, patkány) esetében un. metabolikus ketreceket alkalmaznak (3. ábra). Ezek 

olyan speciálisan kialakított ketrecek, melyek alkalmasak a vizelet széklettől történő 

elkülönítésére, valamint mérhető a bevitt folyadék, és a kiválasztott vizelet mennyisége is. 

 

 

3. ábra: metabolikus ketrec 

 

Megjegyzendő, hogy a patkányvizelet sokkal töményebb, mint a humán. Vizeletminták gyűjtése 

nagyobb állatokból (kutya, macska, disznó) sokkal nehézkesebb. Ilyen esetekben katéter és 

vizeletgyűjtő zsák felhelyezése szükséges. 

 

2.2.3 Nyál 

A nyál egy színtelen hipoozmotikus folyadék, amely a szájüregbe választódik ki a három 

pár nyálmirigy által. Legnagyobb mennyiségben (99,5%) vizet tartalmaz, de találhatóak benne 

oldott szerves vegyületek (fehérjék, szénhidrátok, enzimek, hormon természetű anyagok, 

vitaminok), szervetlen anyagok (Ca2+, Na+, Mg2+, PO4
3-, Cl-, HCO3

-, SCN-, F-), valamint 

szuszpendáltan fehérvérsejtek, hámsejtek és baktériumok is. A nyál pH-ja 5,6-7 közötti 

tartományban változhat, míg stimulációval ez pH 8-ig is növelhető. A pH és a stimuláció mértéke 
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jelentős befolyással van a gyógyszerek nyálban mérhető koncentrációjára. A minta gyűjtése nem 

invazív és viszonylag egyszerűen kivitelezhető. További előny, hogy a vérmintáktól eltérően 

ezeket közvetlenül lehet analizálni. Nagyobb mennyiségű nyál gyűjthető a nyálelválasztás 

stimulációja után. A stimulációhoz valamilyen indifferens anyag használandó, mivel a lipofil 

gyógyszermolekulák az anyagok felületén adszorbeálódhatnak. Legegyszerűbben egy arra 

alkalmas mintatartóba való köpéssel vehetünk mintát, vagy pedig egy vatta darabot helyeznek a 

szájba és megvárják, míg az átitatódik a nyállal. A nyálminták, hasonlóan a korábbiakhoz, 

rövidebb ideig -20 oC-on, míg hosszabb távon -80 oC-on fagyasztva tárolhatók. 

 

2.2.4 Haj, köröm 

A haj és köröm szintén a viszonylag gyakran alkalmazott biológiai minták közé tartozik. 

Gyűjtése egyszerű, nem invazív, valamint nem igényel különösebb szakértelmet. Hajminták 

esetében legfontosabb szempont a minta gyűjtésénél a megfelelő hely, leggyakrabban a hátsó 

fejtető, kiválasztása. A haj és köröm fő összetevője a kreatin. A haj havonta kb. 1,3 cm-t, míg a 

köröm kb. 3 mm-t növekszik. Mindkét típusú mintára jellemző, hogy korábbi gyógyszer expozíció 

is kimutatható belőle, mivel kis mennyiségben lerakódhatnak bennük a vérben megtalálható 

anyagok, így speciális vegyületek, vegyületcsoportok (pl. narkotikumok) retrospektív 

kimutatására is lehetőség nyílik. Napjainkban haj és köröm minták vizsgálatát leginkább az 

igazságügyi toxikológiai vizsgálatok során, valamint kábítószer fogyasztás (kokain, amfetamin, 

ópiátok) kimutatására használják. A különböző vegyületeknek a haj hossza mentén való eloszlása 

alapján, a haj növekedési sebességének figyelembevételével, az adott kábítószer fogyasztásának 

időpontja is megbecsülhető. A vérrel és vizelettel ellentétben a hajba és körömbe lerakódott 

vegyületek hosszabb ideig maradnak változatlanul, akár több hónapon keresztül is tartalmazzák az 

elfogyasztott kábítószerek maradékát. Míg az előbbiek csak a közelmúltban történt kábítószer 

fogyasztást bizonyíthatják, addig a hajban/körömben kimutatott kábítószer maradványok a régebbi 

fogyasztás bizonyítéka lehet. Haj és köröm minták szobahőmérsékleten tárolhatóak, nincs szükség 

a minták fagyasztására. 
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2.2.5 Egyéb minták 

 Az előzőekben a gyógyszervegyületek és metabolitjaik vizsgálatára alkalmazott és 

részletesebben bemutatott mintákon kívül vannak még ritkábban, leginkább speciális esetekben 

használt típusok is, mint pl. szövetbiopsziák, cerebrospinális és szinoviális folyadék, széklet, 

verejték, anyatej, könny, lehelet, stb. 

 

2.3 Gyógyszeripari minták 

 Gyógyszeripari termékek minőségbiztosítása magába foglalja az aktív hatóanyag minőségi 

azonosítását, tisztaságának vizsgálatát és mennyiségének meghatározását. A késztermékek 

lehetnek tabletták, krémek, kenőcsök, gélek, emulziók, szuszpenziók, injekciók, porok, kapszulák, 

stb., melyek a legkülönfélébb segédanyagokat (tömegnövelők, bevonatok, ízesítők, színezők, 

pufferek, tartósítószerek, stb.) tartalmazhatnak. Mindezen segédanyagok befolyásolhatják a 

hatóanyag tulajdonságait, ezért gyógyszeripari késztermékek vizsgálata során figyelembe kell 

venni ezek lehetséges hatásait is. Folyadék halmazállapotú készítmények esetében általában 

folyadék-folyadék extrakciót (LLE) vagy szilárd fázisú extrakciót (SPE) használnak a hatóanyag 

kinyerésére. Szilárd formulációk esetében a mintát örléssel/aprítással homogenizálják, majd 

vízben/pufferben oldják/szuszpendálják végül LLE-val nyerik ki a vizsgálandó anyagot, de 

közvetlenül is oldhatják poláris szerves oldószerekben, mint pl. MeOH vagy CH3CN. Kenőcsök, 

kúpok, stb. esetén a hatóanyagot a mátrixból közvetlenül poláris oldószerekbe extrahálják, vagy 

először diszpergálják valamilyen kevésbé poláros oldószerben (C6H14, CHCl3), majd vízzel vagy 

MeOH/H2O, CH3CN/H2O eleggyel extrahálják. 

 

 

 

 

 Az előző fejezetben leírtakból látható, hogy nagyon sokféle, különböző tulajdonságokkal 

rendelkező minta áll rendelkezésre az egyes vizsgálatok kivitelezésére. Azt, hogy milyen mintára 

van szükség minden esetben a feladat végrehajtásával megválaszolandó kérdés határozza meg. 



  

 

 

 
 

 

 

 EFOP-3.4.3-16-2016-00021 

A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének  

és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében 

19 

Mivel egy adott gyógyszer eloszlása a szervezeten belül nem egyenletes ezért pl. teljes vérből, 

plazmából vagy nyálból mért eredmények jelentős mértékben különbözhetnek egymástól. A 

vizeletben az adott gyógyszer az adagolást követően csak jelentős időeltolódással jelenik meg, ami 

szorosan összefügg a vizsgált anyag vesén keresztüli kiválasztásának a sebességével. Míg plazma 

minták vizsgálata egy adott időpillanatról ad felvilágosítást, addig a vizelet egy időtartam 

átlagáról, mivel a vizeletürítés előtt az összegyűlik a hólyagban. Haj és köröm mintákat leginkább 

retrospektív vizsgálatokra használnak, amikor az alany adott gyógyszerrel, kábítószerrel vagy 

egyéb vegyszerrel történt expozíciójának vizsgálata válik szükségessé. Ilyen vizsgálatokat 

azonban csak hosszabb idő elteltével lehet elvégezni, mivel a hajnak/körömnek egy adott 

hosszúságot el kell érni a mintavétel előtt. 
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3. BIOLÓGIAI MÁTRIXBAN TALÁLHATÓ GYÓGYSZEREK ÉS 

METABOLITJAIK STABILITÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

 A megfelelő gyógyszeres terápia kialakításában és az észlelt farmakológiai, esetleg 

toxikológiai hatások magyarázatában alapvető jelentőségű a meghatározandó anyagok 

(gyógyszervegyületek és metabolitjaik) megbízható minőségi és mennyiségi meghatározása. Nem 

megfelelő eredmények következtében hibás farmakoterápia megválasztása történhet, mely a 

legrosszabb esetben akár a páciens halálához is vezethet. A különböző mintákban a mintagyűjtést 

követően, a tárolás és mintaelőkészítés körülményeinek és időtartamának függvényében, a 

meghatározandó anyagok koncentrációja jelentős mértékben változhat. Ezért nagyon fontos, hogy 

ismerjük a biológiai mintában található vegyületek stabilitását a tárolás, mintaelőkészítés és mérés 

körülményi között. 

 

3.1 A vizsgálandó anyagok instabilitásának forrásai 

 A meghatározandó anyagok instabilitása eredhet külső hatásokból, illetve szerkezeti 

tényezőkből. Ezeket a faktorokat két csoportba oszthatjuk, megkülönböztethetünk reverzibilis és 

irreverzibilis folyamatokat. Az első magába foglalja a molekula szerkezeti és konformációs 

változásait, melyek megfelelő tárolási és minta-kezelési körülmények esetében visszafordíthatók, 

míg a második esetben a molekula egy másik formává alakul át, mely folyamat nem 

visszafordítható.  

A molekulák degradációja irreverzibilis folyamat ezért kiemelten fontos olyan 

körülmények alkalmazása, melyek biztosítják a vizsgálandó anyagok stabilitását. Több módszer 

is rendelkezésre áll, hogy ezt biztosítani tudjuk. Az egyik, hogy a minta tárolása és az előkészítés 

lépései csökkentett hőmérsékleten történjenek. További lehetőség különböző stabilizáló anyagok 

hozzáadása a mintához a mintavétel során, vagy közvetlenül utána, megelőzve ezáltal a kémiai 

vagy az enzimatikus degradációt. Bizonyos gyógyszerek, metabolitok fényérzékenyek így védeni 

kell ezeket a mintákat a fénytől. 
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A vizsgálandó anyagok instabilitásának egyik leggyakoribb oka fotokémiai reakciók 

következtében fellépő fotodegradáció. Több különböző tényező mellett a molekulák 

fotoszenzitivitásának elengedhetetlen feltétele, hogy a molekula abszorbeálja a sugárzást. A 

leggyakoribb szerkezeti elemek, melyek erős UV-A elnyeléssel rendelkeznek a telítetlen kötések. 

Tipikus vegyületek az alkének, alkinek, aromások, heteroaromás vegyületek, valamint szén-

heteroatom telítetlen kötést tartalmazó molekulák. Fényérzékeny vegyületek többek között a 

flunitrazepám, D-vitamin, lizergsav dietilamid (LSD), nifedipin, nisoldipin, lomefloxacin, stb.. 

Egy másik kritikus faktor a molekulák stabilitásában a hőmérséklet. A kémiai és biológiai 

reakciók lassíthatók a hőmérséklet csökkentésével, vagyis a hőre érzékeny meghatározandó 

anyagokat tartalmazó mintákat alacsony hőmérsékleten kell tárolni és a mintaelőkészítést is hűtés 

alatt kell végezni. Hőérzékeny vegyületek közé tartozik a simvastatin, a norepinefrin fő metabolitja 

a 3,4-dihidroxifenilglikol, valamit az aszpirin. Az aszpirin könnyen hidrolizál, a folyamat pedig 

szabályozható a hőmérséklet által. 

További fontos paraméter a minta pH-ja. A mintamátrix pH megfelelő megválasztásával a 

vizsgálandó anyagok stabilizálhatók. A minta megfelelő pufferelése azért is fontos szempont, mert 

a mátrix pH-ja változhat az idő előrehaladtával. A plazma, epe, vagy a vizelet pH-értéke7,2-7,4-

ről akár 8,8-ra is nőhet szobahőmérsékleten történő állás közben. Ez a pH emelkedés a 

mintaelőkészítés egyes lépései (metanolos extrakció, szárítás, visszaoldás) következtében még 

tovább, akár pH=9,5-ig is emelkedhet. A mátrix megfelelő pufferelése azonban jelentős mértékben 

csökkentheti a pH változását, továbbá stabilizálja a vizsgálandó molekulákat. A pH érzékeny 

vegyületek közé tartozik többek között a telmisartan, ibuprofen, cisplatin, és különböző 

kamptotekin származékok. 

A vizsgálandó anyagok degradációja történhet oxidáció következtében is. A folyamat 

visszaszorítható, ha a mintához valamilyen antioxidáns tulajdonságú vegyületet adunk. 

Leggyakrabban aszkorbinsavat vagy nátrium-metabiszulfitet alkalmaznak. Oxidációra érzékeny 

vegyületek többek között a mitoxantron, levodopa, metildopa, psilocin. Tiol (SH-) csoportot 

tartalmazó vegyületek kiemelten érzékenyek oxidácóra, melynek során dimereket képezhetnek, 
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vagy endogén vegyületekkel léphetnek reakcióba. Ilyen esetekben a molekula stabilitásának 

megőrzése érdekében gyakran valamilyen származékképzési reakciót hajtanak végre. 

Származékképző szerként N-szubsztituált-maleimideket, aktív halogént tartalmazó vegyületeket, 

de akár 2-merkaptopropionsavat is használhatnak. 

Sok gyógyszervegyület, leginkább észterek, érzékenyek enzimatikus degradációra. Az 

enzimaktivitás csökkentésére több lehetőség kínálkozik. Ezek magukba foglalják különböző 

fehérje kicsapó szerek, mint pl. NaF, vagy szerves-foszfát enzim „mérgek” alkalmazását. Ilyen 

észter típusú vegyületek többek között a cefamet mezilát, illetve a nefamastat mezilát. 

Megemlítendő tényező még, királis molekulák esetén, a királis interkonverzió jelensége, 

ami megtörténhet akár fiziológiás körülmények között, de esetenként extrém pH és emelkedett 

hőmérséklet eredményezheti a két forma közötti átalakulást. 

Összességében tehát elmondható, hogy a vizsgálandó molekulák stabilitása az adott 

mátrixban kiemelkedően fontos szempont a megfelelő mérések kivitelezéséhez. A legfontosabb 

tényezők melyek a stabilitás befolyásolhatják a hőmérséklet, pH és a fény, de ezek mellet fontos 

megelőzni a molekulák oxidációját, interkonverzióját és az esetleges enzimatikus degradációt is. 
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4. MINTAELŐKÉSZÍTÉSI TECHNIKÁK 

 A legtöbb biológiai folyadék (plazma, szérum, teljes vér) komplex, sokkomponensű 

rendszer, ezért közvetlen injektálásuk a különböző analitikai műszerekbe nem lehetséges. Ennek 

következtében a mérések elvégzése előtt a minták előkészítése válik szükségessé. Gyakran a 

mintavétel és a mintaelőkészítés a vizsgálat teljes idejének akár 80%-t is kiteheti, azonban kiemelt 

jelentősége van az analitikai mérések sikeres kivitelezése érdekében. Rosszul megválasztott, vagy 

kivitelezett mintaelőkészítés esetén rendelkezhetünk a legérzékenyebb, legspecifikusabb 

készülékkel, a mérési eredmény hibás lesz. A továbbiakban a leggyakrabban alkalmazott 

mintaelőkészítési technikák, protein kicsapás (PPT), folyadék-folyadék extrakció (LLE), szilárd 

fázisú extrakció (SPE), különböző mikroextrakciós technikák (MEPS, SPME, LPME), valamint a 

turbulens áramlású kromatográfia (TFC), kerülnek bemutatásra. 

 

4.1 Fehérje kicsapás (Protein precipitation: PPT) 

 A bioanalitikai mérések során a leggyakrabban plazmát vagy szérumot használnak. Mivel 

a plazmának ~8% a fehérje tartalma (2. ábra) közvetlen injektálása HPLC vagy LC-MS 

készülékekbe nem ajánlott, mivel a mozgó fázisban található szerves oldószerek, sók, savak 

hatására a fehérjék kicsapódhatnak, ami dugulást okoz. Ezért injektálás előtt szükség van a minták 

fehérjementesítésére, amire a legegyszerűbb módszer azok kicsapása és centrifugálása. A plazma 

vagy szérum mintát (10-1000 l) centrifugacsőbe pipettázzák, majd kicsapószert adnak hozzá és 

jól összekeverik. Végül centrifugálják (10000-15000 RCF) és a felülúszót használják a 

mérésekhez. 

 Kicsapószerként alkalmazhatunk szerves oldószereket, savakat illetve különböző sókat. A 

leggyakrabban alkalmazott szerves oldószerek az acetonitril, aceton, etanol és a metanol, melyek 

hatékonysága ebben a sorrendben csökken. A kicsapás hatékonysága függ a kicsapószer 

térfogatától. Például, ha 0,2 ml acetonitrilt adunk 1 ml plazmához az kb. 13%-os fehérje 

eltávolítást fog eredményezni, míg 1:1 arányban alkalmazva a proteinek eltávolítása már ~97%, 

2:1 arányban pedig közel 100%, vagyis a minta gyakorlatilag fehérje mentesnek tekinthető. A 
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proteinek kicsaphatók erős savak (triklór-ecetsav, perklór sav) hozzáadásával, azonban ilyen 

esetekben figyelembe kell venni a vizsgálandó anyag esetleges pH érzékenységét, míg fém ionok, 

sók alkalmazása ritka. A PPT előnye, hogy gyors, minimális az eszköz igénye és egyszerű, míg 

hátrányai, hogy csak a fehérjék eltávolítására szolgál, valamint, hogy a minta hígul. Az 

áteresztőképessége növelhető ún. 96 lyukú „plate” használatával. Megjegyzendő, hogy PPT 

alkalmazása során a minta egyéb alkotói nem kerülnek eltávolításra, továbbá, hogy a PPT nem 

tartozik az extrakciós módszerek közé, mivel itt nem történik meg a vizsgálandó anyag(ok) egyik 

fázisból a másikba történő átjutása. 

 

4.2 Folyadék-folyadék extrakció (Liquid-Liquid extraction: LLE) 

 Az extrakció olyan tisztítási, elválasztási művelet, ahol a meghatározandó anyagot egy 

szilárd vagy folyadék fázisból, egy másik folyadékfázisba viszünk át. LLE során a biológiai 

folyadékokból a vizsgálandó anyagok a szerves fázisba kerülnek, míg a mintamátrix egyéb 

komponensei a biológiai folyadékban maradnak, így a minta tisztítása is megtörténik. Fontos, hogy 

az extrahálószer ne elegyedjen a mintával. 

 A LLE alapja a megoszlás. A minta térfogatától függően többféle kivitelezése (szakaszos, 

folyamatos) lehetséges. Biológiai folyadékok esetében, mivel a minta térfogata néhány ml vagy 

kevesebb gyakran egylépéses LLE-t végeznek. Ilyen esetekben fontos, hogy a vizsgálandó 

vegyület megoszlási koefficiense (Kd) nagy legyen. A megoszlási törvények alapján azonban 

célszerű többszöri extrakciót végezni, mivel adott mennyiségű extrahálószer több részletben 

alkalmazva nagyobb mennyiségű anyagot képes átoldani, ezért az extrakciót minden esetben a 

tiszta oldószer kis részleteivel, általában három részletben, célszerű végrehajtani. LLE során 

viszonylag gyakran fellépő probléma az emulzióképződés, amely megnehezíti a fázisok 

szétválását. Az emulzió „megtörésére” több lehetőség van. Történhet kisózással, amikor 

valamilyen sót adunk a vizes fázishoz, vagy enyhe melegítéssel, illetve óvatos ütögetéssel, továbbá 

néhány csepp alkohol pipettázásával a határfelületre. Biológiai folyadékokból történő egylépéses 

LLE esetében gyakran alkalmazott eljárás még a centrifugálás. 
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Az oldószer megválasztása kritikus a megfelelő LLE kivitelezéséhez. Az extrakció során a 

vizsgálandó anyag és az extrahálószer molekulái között különböző típus molekuláris 

kölcsönhatások (van der Waals, diszperziós, dipol-dipol, H-kötés) lépnek fel. Ezen kölcsönhatások 

ismeretében a megfelelő oldószer kiválasztható. Ehhez azonban ismerni kell még a vizsgálandó 

anyag molekulaszerkezetét is. Teljesen apoláros vegyületek esetében egy teljesen apoláros 

oldószert (alifás-szénhidrogének: n-pentán, n-hexán, ciklohexán, stb.), míg kis és közepes 

polaritású anyagok esetén aromás oldószereket (toluol, xilol) célszerű választani. A vizsgálandó 

molekulák polaritásának növekedésével párhuzamosan az oldószer polaritásának is növekednie 

kell. Poláris molekulák esetén olyan oldószert kell választani, melynek molekulái nagy 

dipólusmomentummal rendelkeznek (diklór-metán, etil-acetát). Bázikus vegyületek (pl. aminok) 

extrakciójára azok a legalkalmasabb oldószerek, melyek képesek hidrogénkötések kialakítására 

H-donor képességük alapján (kloroform), savas karakterű molekulákhoz, melyek jó H-donor 

vegyületek ezáltal képesek H-kötés kialakítására, H-akceptor tulajdonságú (dietil-éter, metil, 

tercbutil-éter) extrahálószerek a legmegfelelőbbek. Az oldószerek jellemezhetőek az ún. polaritás 

indexel (P). A legapolárisabb alifás szénhidrogén típusú oldószerek P értéke „0”-hoz közeli. A „P” 

értéke a polaritással növekszik, a víz esetén P=10,2. Azok az oldószerek, melyek esetében a P≤4-

5 nem elegyednek a vízzel, így jó kivonószerek LLE során, vizes alapú minták esetén. 

 A megfelelő oldószer kiválasztását nem csak a polaritás, valamint a meghatározandó anyag 

oldékonysága és megoszlása határozza meg. További fontos tényezők pl. az oldószer viszkozitása, 

sűrűsége és az illékonysága. Az alacsony viszkozitású anyagok alkalmazása előnyösebb, mivel 

könnyebben képeznek kis cseppeket, így könnyebben összekeverhetők a mintával. Kis sűrűségű 

extrahálószerek alkalmazásának előnye, hogy a minta tetején gyűlik össze, így, különösen 

biológiai minták esetén végzett egylépéses LLE során könnyebben összegyűjthető. Az illékonyság 

pedig abban az esetben kap jelentős szerepet, ha az extrakció végén az oldószer eltávolítására van 

szükség. 

A LLE áteresztő képességének növelése és a hátrányok (emulzió képződés) csökkentése 

érdekében kifejlesztésre került az egyszerűsített folyadék-folyadék extrakció (supported liquid-

liquid extraction: SLE), ami kivitelezhető kisméretű oszlopokkal, de 96-lyukú „plate” formában is 
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megtalálható (4. ábra). A töltet ebben az esetben módosított diatomaföld. Az extrakció alapja 

azonos a hagyományos LLE-val, vagyis egymással nem elegyedő folyadékokat alkalmaz. A 

módszer az egyszerű „Load-Wait-Elute” technikát alkalmazza. Az egymással nem elegyedő 

folyadékok összerázása helyett a vizes alapú minta (plazma, vizelet, stb.) egy inert hordozón 

(diatomaföld) immobilzálódik (4. ábra 1.), majd néhány perces várakozás után (4. ábra 2.) szerves 

oldószer alkalmazásával a vizsgálandó anyag eluálódik a szorbensről (4. ábra 3.). Célszerű az 

elúciót a szerves oldószer több részletével elvégezni, ami növeli az extrakció hatékonyságát. A 

folyamat végén az összegyűjtött extrakt mennyiségtől függően közvetlenül, vagy pedig lepárlás és 

visszaoldás után, vizsgálatra kész. 

 

4. ábra: SLE sematikus ábrázolása 

 

Megjegyzendő, hogy a mintafelvitel során a folyadék adszorbeálódik a tölteten egy vékony 

folyadékfilmet képezve, így a folyamat során a minta nem folyik keresztül a szorbensen. 
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4.3 Szilárd fázisú extrakció (Solid Phase Extraction: SPE) 

 Biológiai folyadékok esetén az egyik legkedveltebb mintaelőkészítési technika a szilárd 

fázisú extrakció (SPE). Ennek során a folyadék (ritkán gáz) halmazállapotú minta érintkezik egy 

szilárd szorbenssel, amelyen a meghatározandó molekulák valamilyen kölcsönhatás 

következtében szelektíven megkötődnek. Ezt követően a szorbens felületén kötött vegyületek más 

oldószerrel vagy oldószer kombinációkkal deszorbeálhatók. Attól függően, hogy mi kötődik a 

felülethez, beszélhetünk szelektív kötődésről, szelektív mosásról, valamint szelektív elúcióról is, 

illetve hogy a kötődés után oldószercserével, esetleg a pH vagy az ionerősség változtatásával mit 

távolítunk el a töltetről. SPE során leggyakrabban kisméretű, néhány mg szorbenssel töltött ún. 

fecskendőtestes oszlopokat alkalmazunk (5. ábra 1-3), de megtalálhatóak az ún. mikro-oszlopok 

(cartridge) (5. ábra, 4) és síkfelületű adszorbens korongok (disc) is. Az állófázis szemcsemérete 

általában 40-50 m, ami lehetővé teszi, hogy a folyadékok enyhe vákuum, vagy nyomás, esetleg 

a centrifugális erő hatására átjussanak a tölteten. A szorbens töltettömege viszonylag széles 

határok között változhat. Egy tipikus, 1 ml mintamennyiséghez használt SPE oszlop általában 30-

100 mg szorbenst tartalmaz. 

 

 

5. ábra: SPE szorbens formák 
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A töltetek szilikagél és polimer alapúak, továbbá a minta és a szorbens közötti kölcsönhatás típusa 

alapján lehetnek normál és fordított fázisú, ioncserélő, méretkizárásos, és speciálisan 

meghatározott feladatokra kifejlesztett típusúak. 

A SPE kedvelt mintaelőkészítési technika a diagnosztikai, gyógyszeripari, és kutató 

laboratóriumokban egyaránt. Legnagyobb előnye, hogy nincs szükség nagymennyiségű oldószer 

alkalmazására, így gyakran koncentrálásra sem, továbbá, hogy viszonylag olcsó, gyors és könnyen 

automatizálható. Hátránya, hogy az áteresztő képessége (egységnyi idő alatt feldolgozható 

mintaszám) nem jó, azonban ez több férőhelyes (általában 12 vagy 24) vákuumkádak (6. ábra), 

vagy 96-lyukú „plate”-k alkalmazásával jelentősen növelhető. 

 

 

 

6. ábra: különböző típusú vákuum kádak SPE-hoz 

 

 

A SPE-nak többféle kivitelezési módja van, melyek közül a legegyszerűbb az ún. 4 lépeses változat 

(7. ábra). A folyamat első lépése a szorbens nedvesítése (kondicionálás) (7. ábra, 1.) megfelelő 

oldószerrel, majd következik a minta felvitele (7. ábra, 2.), ez után a „lényegtelen” komponensek 

eltávolítása (mosás) (7. ábra, 3.), végül a vizsgálandó anyag elúciója (7. ábra, 4.). 
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7. ábra: 4 lépéses SPE kivitelezése 

1. kondicionálás; 2. mintafelvitel; 3. mosás; 4. elúció 

 

A kondicionálás célja az oszlop aktiválása, mivel ezek szárazon kerülnek kiszállításra. A 

kondicionálást leggyakrabban néhány ml metanollal végezzük. Az oldószert az állófázisra töltjük, 

majd ~5 percig rajtahagyjuk, végül vákuummal leszívatjuk. A folyamat során a hordozóhoz 

rögzített funkciós csoportok „felemelkednek” (8. ábra), ezáltal képesek lesznek a vizsgálandó 

anyagok visszatartására. A nedvesítés végén a maradék metanolt leggyakrabban 1 ml víz 

átszívatásával távolítjuk el. Ezek a lépések a gyártói utasításnak megfelelően ismételhetőek. Egy 

másik jelentősége a nedvesítésnek, hogy a gyártás során esetlegesen visszamaradt szennyezőket is 

eltávolítja. 

 

8. ábra: kondicionálás hatása az állófázisra 
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A mintafelvitel során a vizsgálandó anyagot tartalmazó mintát átszívatjuk a szorbensen, miközben 

a meghatározandó anyag molekulái megkötődnek azon. A visszatartás mechanizmusai a jól ismert 

molekuláris (H-híd, dipol-dipol, van der Waals, diszperziós) kölcsönhatások. A szorbensek típusa 

alapján megkülönböztetünk, többek között normál (NP)- és fordított (RP) fázisú, méretkizárásos 

(SE), ioncserélő (IE), stb. fázisokat. 

 

4.3.1 Fordított fázisú SPE (Reversed Phase-SPE: RP-SPE) 

 Gyógyszervegyületek extrakciója során a leggyakrabban a RP-SPE-t alkalmazzák. Ebben 

az esetben az állófázis apoláris jellegű, ami kiválóan alkalmas a relatíve apoláris 

gyógyszermolekulák extrakciójára. A kölcsönhatásokban a szorbens és a vizsgálandó molekulák 

között hidrofób, leginkább van der Waals erők dominálnak. A leggyakoribb RP-SPE fázisok a 9. 

ábrán vannak feltüntetve. Látható, hogy a különböző fázisok különböző méretű hidrofób csoportot 

tartalmaznak. A C18-as fázisok a leghidrofóbbak, ezért a legtöbb gyógyszervegyület 

visszatartására alkalmasak, azonban ebből következően a szelektivitásuk nem a legjobb. Ennek 

ellenére a leggyakrabban alkalmazott fázisok a gyógyszerek vizsgálata során. 

 

 

9. ábra: A leggyakoribb RP-SPE fázisok 



  

 

 

 
 

 

 

 EFOP-3.4.3-16-2016-00021 

A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének  

és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében 

31 

Vizes alapú biológiai minták közvetlenül felvihetőek az SPE oszlopokra. Megjegyzendő, hogy a 

savas illetve bázikus karakterű vegyületek esetében jobb hatásfok érhető el, amennyiben a 

molekula a mintában töltetlen formában van jelen, vagyis bázikus vegyületek esetén bázikus, míg 

savas karakterű vegyületek esetében savas körülményeket kell biztosítani. A szilikagél alapú 

fázisok esetében azonban kritikus a minta pH-ja. Az alkalmazhatóság felső határa ~pH=9, míg az 

alsó pH=1-2. Savasabb, illetve lúgosabb körülmények esetén polimer alapú (pl. sztirol-

divinilbenzol) fázisokat kell választani. 

A SPE következő lépése a mosás. Ezt gyakran tisztán vízzel, vagy 100 %-ban vizes alapú 

oldatokkal végezzük. Ez által az apoláris vizsgálandó molekulák a szorbensen maradnak, míg a 

mátrix vízoldékony komponensei (poláris vegyületek, sók) eltávolításra kerülnek. Bizonyos 

esetekben, amikor a vizsgálandó anyagok az oszlopon elég erősen kötődnek, lehet a vízhez 10-

20% metanolt vagy egyéb szerves oldószert adni, ami elősegíti a meghatározandó anyaggal 

interferáló vegyületek eltávolítását, így tisztább extraktot kapunk. 

Az utolsó lépés pedig az elúció. Az eluens oldószer megválasztása egy fontos szempont a SPE 

kivitelezése során. RP-SPE esetén a leggyakoribb oldószerek a víz, metanol, etilacetát, i-

propilalkohol és az acetonitril. A víz a legpolárisabb, így ennél kapjuk a legnagyobb visszatartást, 

vagyis ennek a legkisebb az eluotróp erőssége. Az elúció során a szorbens és a visszatartott 

molekulák közötti kölcsönhatások megszüntetése a cél, ezért minél apolárisabb az oldószer annál 

hatékonyabb eluens. Általánosan elmondható, hogy azok az oldószerek, melyek erős fordított 

fázisú eluensek, ugyanakkor gyenge normál fázisúak. 

 

4.3.2 Ioncserélő-SPE (Ion Exchange-SPE: IE-SPE) 

 Savas és bázikus vegyületek extrahálhatóak ioncserélő (IE) szorbensek segítségével is. 

Ezek ionos kölcsönhatásokon alapulnak, melyek a kivonandó anyag és a szorbensen lévő funkciós 

csoportok között alakulnak ki. A pozitív töltésű kationok (pl. aminok) negatív töltésű kation 

cserélőkkel, míg a negatív töltésű anionok (pl. karbonsavak) pozitív töltésű anion cserélőkkel 

extrahálhatók. A folyamat az amfetamin példáján bemutatva a 10. ábrán látható. 
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10. ábra: az amfetamin visszatartása erős kation cserélő (Strong Cation Exchanger: SCX) 

szorbenssel 

 

A módszer használatakor kiemelten fontos, a mintafelvitel, mosás, és eluálás során a megfelelő 

pH érték biztosítása, mivel csak így érhető el, hogy mind a szorbens mind pedig a vizsgálandó 

anyag molekulái töltött formában legyenek jelen, ami elengedhetetlen az ionos kölcsönhatás 

létrejöttéhez. Anion cserélő oszlopok esetén, a minta felvitelekor a pH értéknek 2 egységgel 

nagyobbnak kell lennie a vizsgálandó molekula, és 2 egységgel kisebbnek a szorbens pKa-tól, 

kation cserélők esetén pedig pontosan fordítva. Ilyen körülmények között a funkciós csoportok 

több mint 99%-a töltéssel rendelkezik. Az amfetamin pK-ja ~10, ezért a pH-t maximum 8-ra 

célszerű beállítani. Az elúció során pedig olyan pH-t kell beállítani, amin a funkciós csoportok a 

vizsgálni kívánt anyagban és/vagy a szorbensen se legyenek töltött állapotban, ezáltal az ionos 

kölcsönhatások megszűnnek és a visszatartott molekulák eluálódnak az oszlopról. A leggyakoribb 

anion cserélő szorbensek a szilikagél hordozó felszínéhez kapcsolt kvaterner-amino 

(trimetilaminopropil, pKa>14, erős anion cserélő-Strong Anion Exchanger: SAX), vagy pedig 

alifás aminopropil (dietilaminopropil, pKa>10, gyenge anion cserélő-Weak Anion Exchanger: 

WAX) csoportokat tartalmaznak. Kation cserélők esetén pedig gyakoriak a karbonsavas 

(karboximetil, pKa=4,8, gyenge kation cserélő-Weak Cation Exchanger: WCX), vagy pedig a 

szulfonsavas (szulfonilpropil, pKa<1, erős kation cserélő-Strong Cation Exchanger: SCX) 

oszlopok alkalmazása. 
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4.3.3 „Kevert-módú”-SPE („Mixed-Mode-SPE: MM-SPE) 

 Gyógyszervegyületek vizsgálata során egyre gyakrabban alkalmazzák az ún. „mixed-

mode” szorbenseket, amelyek az ioncserét kombinálják hidrofób vagy polimer állófázis 

alkalmazásával (11. ábra). A mintafelvitel során a molekulák ionos és hidrofób kölcsönhatások 

révén megkötődnek a szorbensen. 

 

11. ábra: Az amfetamin extrakciója során fellépő kölcsönhatások „mixed-mode” oszlopon 

 

Ezt követően tiszta metanollal mossuk az oszlopot. Mivel a kivonandó molekula és a fázis között 

ionos kölcsönhatás is van, így nem mosódik le az oszlopról metanol hatására, azonban az alacsony 

polaritású mátrix komponensek eltávolításra kerülnek. Az elúció során pedig meg kell szüntetni 

mind a hidrofób, mind pedig az ionos kölcsönhatásokat. Az előbbieket tiszta metanollal, míg az 

utóbbiakat sav vagy bázis hozzáadásával tudjuk elérni. Bázikus vegyületek esetén például bázis 

hozzáadása szükséges az eluenshez, ezért gyakran pl. ammónia oldatot kevernek a metanolhoz. 

 

4.3.4 Molekulárisan lenyomatolt polimer-SPE (Molecularly Imprinted Polymer-SPE: MI-

SPE) 

 Ahogy az már említésre került a leggyakrabban alkalmazott töltetek (C18) szelektivitása 

nem a legjobb. Amennyiben szükséges, a szelektivitás jelentős mértékben növelhető 

molekulárisan lenyomatolt polimer (MIPs) töltetek alkalmazásával (MI-SPE). A MIP-k 
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szintetikus polimerek, melyek specifikus üregeket (kötőhelyek) tartalmaznak a vizsgálandó anyag 

számára. Közös előnyük, hogy előállításuk viszonylag egyszerű, olcsó és gyors, valamint nagyon 

jó kémiai- és hőstabilitással rendelkeznek. Ezek a molekulák képesek a vizsgálandó anyag 

molekuláinak szelektív felismerésére és megkötésére, még szerkezetileg nagyon hasonló egyéb 

molekulák jelenlétében is. Szintézisük többféle úton lehetséges, mely során a monomereket úgy 

választják meg, hogy a célmolekula funkciós csoportjaival kölcsönhatásba tudjanak lépni (12. 

ábra). A polimerizáció végeztével a templátot eltávolítják a polimerből extrakcióval, vagy 

valamilyen kémiai reakció segítségével, amely ezután újra meg tudja kötni a vizsgálandó 

molekulát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ábra: MIP-ek szintézisének sematikus ábrázolása 

 

A templát szelektív felismerése és megkötődése a lenyomatolt polimeren egyaránt függ a polimer 

fizikai és kémiai tulajdonságaitól (szemcse és pórus méret, kötőhelyek hozzáférhetősége), illetve 

a fellépő kölcsönhatások kinetikai és termodinamikai jellemzőitől. Ebből az következik, hogy a 

megfelelő kötő kölcsönhatások kiválasztása kritikus pont a MIP-k tervezésnél. A legjobb 

szelektivitás több kötési pont létrehozásával (amennyiben a templát lehetővé teszi) és irányított 

kölcsönhatások alkalmazásával érhető el. 

A MIP-eket többféle technikai megvalósításban is alkalmazzák a mintaelőkészítés során, melyek 

közül a legelterjedtebb a molekulárisan lenyomatolt szilárd fázisú extrakció (MI-SPE). Ez nem 

különbözik jelentősen a „klasszikus” SPE-tól. Leggyakrabban 15-500 mg MIP-et tartalmazó 
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fecskendőtestes SPE oszlopot használnak. A folyamat lépései megegyeznek a SPE-val 

(kondicionálás, mintafelvitel, mosás, elúció). Különbség, hogy a kondicionálás során a töltetet 

eluenssel is mosni kell az esetleges szennyeződések eltávolítása végett, majd pedig az ún. 

„loading” oldószerrel kell a kondicionálást befejezni. A mintafelvitelt általában valamilyen 

alacsony polaritású oldószerrel (kloroform, diklórmetán, acetonitril, toluol) végzik. A mosás célja 

a vizsgálandó molekula és a MIP közötti specifikus kölcsönhatások maximalizálása, valamint a 

polimer mátrix által visszatartott zavaró komponensek eltávolítása. A mosáshoz leggyakrabban 

szintén alacsony-polaritású szerves oldószereket (kloroform, diklórmetán, toluol), vagy ezek 

keverékét használják, míg az elúciót kis mennyiségű acetonitrillel, metanollal, vagy ezek 

keverékével végzik. A MI-SPE az előbb bemutatott off-line kivitelezés mellett használható on-

line módban is, amikor az SPE szorbenst (általában 50 mg) HPLC készülék előtét oszlopaként 

alkalmazzák. A mosási lépést követően egy váltószelep segítségével a HPLC mozgófázisa az 

analitikai oszlopra mossa a mintát. 

A MI-SPE alkalmazása igen széleskörű, használják többek között környezetanalitikai-, 

élelmiszeripari-, biológiai- és gyógyszerminták extrakciójára egyaránt. Az alkalmazások között a 

biológiai és gyógyszerminták közel 50%-t tesznek ki. Bár a különböző biológiai folyadékok (vér, 

plazma, szérum, vizelet, stb.) közvetlenül is felvihetők a szorbensre, általában valamilyen szerves 

oldószerrel meg kell hígítani a mintát, ami egyrészt kicsapja a proteineket, másrészt segíti a 

specifikus kötések kialakulását. 

 

 

 

 Az előzőekben leírtakból jól látható, hogy a SPE kiválóan alkalmazható mindenféle pH-n. 

Számos előnyei közé tartozik többek között, hogy akár pg/ml-es koncentrációban is izolálhatóak 

a vizsgálandó anyagok, valamint a széleskörű alkalmazhatóság. A 3. táblázatban csak néhány 

gyógyszervegyület van felsorolva példaképp a teljesség igénye nélkül. További előnye a szerves 

oldószer felhasználás jelentős mértékű csökkenése. Megjegyzendő azonban, hegy ez még mindig 

jóval több, mint a később bemutatásra kerülő mikroextrakciós technikák esetében, melyek 
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oldószer-felhasználása mikroliteres vagy szinte egyáltalán nincs. Hátrányként leginkább az 

áteresztő képességet említhetjük, illetve a relatíve nagy oldószer felhasználást, valamint az idő és 

munkaigényét. A reprodukálhatóság szempontjából fontos az átfolyási sebesség megfelelő 

beállítása és fenntartása, továbbá, hogy a töltet soha ne száradjon ki a folyamat során. Végül fontos 

megjegyezni, hogy a fejezetben bemutatásra került technikákon és tölteteken kívül további 

lehetőségek is rendelkezésre állnak, melyek még tovább szélesítik a SPE alkalmazhatóságát. 

 

3. táblázat: Néhány gyógyszervegyület és azok metabolitjainak különböző mátrixból történő 

vizsgálatához alkalmazott SPE töltet. 

Vizsgálandó anyag Mátrix Szorbens típusa 

Haloperidol, perphenazin Szérum C2 

Citalopram Plazma C4 

Atovaquon Plazma, teljes vér C8 

Olanzapin és metabolitja Plazma C8 

Cizalapril és metabolitja Gyógyszerkészítmény, vizelet C8/C18 

Anabolikus szteroidok Vizelet C18 

HIV proteáz inhibtorok Plazma C18 

Vitaminok Gyógyszerkészítmény C18 

Carbamazepin és metabolitja Plazma, tej C18 

Kortikoszteroidok Haj C18 

Retinoidok Gyógyszerkészítmény C18 

Tacrolimus, sirolimus Vér C18 

Tramadol és metabolitja Plazma C18 

Ranitidin és metabolitja Plazma C18 

Phenytoin és dextrometorphan Vizelet C18 

Antiretrovirális gyógyszerek Plazma C18 

Kábtószerek Vizelet C18 

Bupivacain Plazma MIP 

Phenytoin Plazma MIP 

Verapamil, gallopamil Vizelet, plazma MIP 

β-receptor agonisták Vizelet MIP 

Ciprofloxacin Vizelet MIP 

Naproxen Vizelet MIP 

Koffein Vizelet MIP 

Alprenolol Plazma MIP 
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4.4 Mikroextrakciós technikák 

A SPE széleskörű alkalmazhatóságának köszönhetően az egyik leggyakrabban alkalmazott 

mintaelőkészítési eljárás. A tudomány és gazdaság fejlődésével azonban a fejlesztések során 

előtérbe kerültek olyan szempontok, mint a miniatürizálás, automatizálhatóság, áteresztőképesség 

növelése, on-line kapcsolási lehetőség valamilyen analitikai műszerrel, költségcsökkentés, ami 

magába foglalja az oldószer felhasználás minimalizálását. Olyan technikák kerültek kifejlesztésre, 

melyeknek oldószer felhasználása minimális, vagy egyáltalán nincs, illetve mintaigényük is 

nagyon kicsi. A továbbiakban néhány ilyen módszer kerül ismertetésre. 

 

4.4.1 Mikroextrakció töltött szorbensen (Microextraction by Packed Sorbents: MEPS) 

 A MEPS technika a SPE miniatürizált változata. A MEPS esetében néhány mg töltet egy 

mikrofencskendőben (100-250 l), vagy annak tűjében kerül elhelyezésre (13. ábra). A MEPS 

eszköz közvetlenül használható GC, GC-MS, LC és LC-MS készülékekkel egyaránt. 

Alkalmazható nagyon sokféle anyag különböző mintákból, többek között biológiai folyadékokból 

(vizelet, plazma, szérum, vér), történő extrakciójához. Gyors, könnyen automatizálható, egyszerű, 

kis mintaigényű (~10-250 l) és minimális az oldószer felhasználása. 

 

 

13. ábra: MEPS eszköz 
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Bár a MEPS miniatürizált SPE, vannak különbségek a két technika között (4. táblázat). A lépései 

megegyeznek a SPE-val (7. ábra), azonban lényeges eltérés, hogy míg a SPE során a vizsgálandó 

minta csak egy irányba áramlik (fentről le), addig ebben az esetben az áramlás kétirányú (fel és 

le), vagyis a mintafelvitel során többször kell azt felszívni, majd kiereszteni. A töltet 

tömege, a felhasznált minta mennyisége, az oldószer felhasználás és az extrakció 

időtartama jelentős mértékben kevesebb, mint az SPE esetében. További különbség, hogy 

a MEPS többször használatos. A visszanyerés és az érzékenység pedig mindkét technika 

esetében jó. Az alkalmazott szorbensek típusai megegyeznek a SPE esetében alkalmazottakkal 

(9. ábra).  

 

4. táblázat: A MEPS és SPE összehasonlítása 

 MEPS SPE 

töltet tömege 2-4 mg 50-2000 mg 

minta mennyiség 10-250 l 1-3 ml 

oldószer felhasználás 500-1000 l 5-20 ml 

extrakció időtartama 1-2 perc 15-20 perc 

többszöri használat + 

~ 100 

- 

egyszer használatos 

visszanyerés jó jó 

érzékenység jó jó 

 

 

A leggyakoribbak itt is a szilikagél alapú töltetek (C2, C8, C18, SCX, Mix Mode), de ugyanúgy 

megtalálhatóak a polimer alapú és a MIP típusú szorbensek egyaránt. Ebből következően az 

extrakció mechanizmusai is megegyeznek a SPE során bemutatott kölcsönhatásokkal. 

Az 5. táblázatban a teljesség igénye nélkül találhatóak példák MEPS alkalmazásokra 

gyógyszervegyületek biológiai mintákból történő meghatározásához. 
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5. táblázat: MEPS alkalmazása gyógyszervegyületek extrakciójára biológiai mintákból 

Minta típusa Vizsgálandó anyag Töltet Detektálás 

plazma lidocain, mepivacain, bupivacain, 

ropivacain 

C18 GC-MS 

haj metamfetamin, amfetamin C18 GC-MS 

vizelet monoterpén metabolitok C18 GC-MS 

plazma, nyál oxkarbazepin és metabolitjai C18 LC-DAD 

plazma, vizelet antiepileptikumok C18 LC-UV, GC-MS 

plazma, vizelet NSAID-ok C18 UHPLC-UV, 

HPLC-PDA 

plazma antipszichotikumok C18 GC-MS 

vér lidocain, bupivacain, ropivacain C18 LC-MS/MS 

plazma, vizelet metadon C8 GC-MS 

plazma antidepresszánsok C8 LC-UV 

plazma, vizelet risperidon, 9-OH-risperidon C8 LC-UV 

plazma remifentanil C8 LC-MS/MS 

szérum atorvastatin és metabolitjai C8 UHPLC-MS/MS 

teljes vér immunszupresszánsok C8 LC-MS/MS 

nyál lidocain C8 LC-MS/MS 

plazma ciklofoszfamid C2 LC-MS/MS 

plazma ziprasidon C2 LC-UV 

plazma helyi érzéstelenítők CX LC-MS/MS 

plazma antidepresszánsok „MM” 

(C8/SCX) 

CE 

plazma antipszichotikumok „MM” 

(C8/SCX) 

GC-MS/MS 

plazma, vizelet sarcosin MIP LC-MS/MS 

plazma, vizelet lidocain, ropivacain, mepivacain, 

bupivacain 

MIP LC-MS/MS 

plazma, vizelet bilirubin MIP LC-MS/MS 

 

CX: Cation Exchanger – kation cserélő; SCX: Strong-Cation-Exchanger-erős kation cserélő 
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A MEPS a leggyakrabban alkalmazott biológiai folyadékmintákkal (vér, plazma, szérum, vizelet) 

kompatibilis, de ezek komplex összetétele következtében itt is szükség lehet bizonyos előkészítési 

lépésekre (hígítás, PPT, centrifugálás, stb.). A 14. ábrán vér és plazma mintákhoz alkalmazható 

extrakciós eljárások láthatóak RP és MM szorbensek esetén. Vizelet minták előkészítése során a 

plazmánál leírtakat kell követni. 

 

 

 

14. ábra: MEPS protokol vér és plazma mintákhoz, C4, C8 és C18 (bal oldali), 

illetve „mixed-mode” (jobb oldali) szorbensek esetén 

RP: fordított fázis (C4, 8, 18); MM: Mixed-Mode 

 

 

A folyamat során a minták hígítása szükséges a vér és plazma viszkozitásának csökkentése 

érdekében, megelőzve ezáltal a koagulációt és az eszköz eltömődését. Gyakran szükség lehet a 

minták centrifugálására az esetleges szilárd szennyeződések eltávolítása érdekében. Fontos a 

megfelelő pH beállítása. RP szorbensek esetén a kivonandó anyagoknak töltetlen formában kell 
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lenniük, míg ezzel ellentétben ioncserén alapuló extrakció során pedig töltött formában. Az 

irányelvek ugyanazok, amik a SPE esetében voltak (lásd: 4.3 fejezet). RP szorbensek esetén a 

megfelelő visszanyerés érdekében szükség lehet a fehérjék eltávolítására (lásd: 4.1 fejezet). A 

mintafelvitel során a mintát lassan (10-20 l/s), többször (1-10) egymás után kell felszívni. Ezt 

követően a szorbenst mossuk kevés (50-100 l) vízzel vagy szerves oldószer víz eleggyel a nem 

kívánatos anyagok eltávolítása érdekében, végül a vizsgálandó anygo(ka)t 20-50 l megfelelő 

eluenssel (tiszta MeOH, i-PrOH, CH3CN vagy 0,1-3% savval, bázissal keverve) mossuk le a 

szorbensről. Fontos, hogy az eluens az összes anyagot eltávolítsa a töltetről, valamint, hogy a 

megfelelő mérőműszerrel kompatibilis, GC esetén illékony, míg LC esetében az eluenssel 

elegyedő, legyen. Mivel a MEPS többször használatos eszköz (RP-MEPS akár 100 injektálásra is 

alkalmas plazma és vizelet minták esetén) szükséges a töltet regenerálása. Célszerű a regeneráló 

mosást kétféle oldószerrel/oldószer eleggyel is végrehajtani. Az első egy erőteljes szerves 

oldószeres mosás 10-20% i-PrOH-t tartalmazó MeOH-val vagy CH3CN-el, ami az extrahálandó 

anyagok tulajdonságaitól függően tartalmazhat még néhány % savat vagy bázist is. A második 

(gyengébb) mosási lépés során a szorbenst tiszta vízzel vagy 5% MeOH-val mossuk. A mosási 

lépés kiemelten fontos, mivel ezáltal csökkenthető a keresztszennyeződések kialakulása, ami pedig 

a megfelelő reprodukálhatóság szempontjából elengedhetetlen. 

 

 

 

 

 Összeségében elmondható, hogy a MEPS egy viszonylag egyszerű, gyors, „zöld” technika, 

amely a kis méret és a nagyon kevés oldószerfelhasználás következtében ún. on-site analízisre is 

kiválóan alkalmazható. A fejlesztések következtében a rendelkezésre álló szorbensek száma 

folyamatosan növekszik, ami következtében alkalmazása gyógyszervegyületek vizsgálatára egyre 

széleskörűbb (5. táblázat). 
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4.4.2 Szilárd fázisú mikroextrakció (Solid Phase Microextraction: SPME) 

 A SPME technika a ’80-s évek végén került kifejlesztésre. Bár az elnevezésből arra 

következtetnénk, hogy ez a SPE mikro változata, ez a megállapítás nem igaz. Az SPE-vel 

összehasonlítva jelentős különbségek vannak, mind a módszer fizikai-kémiai alapjaiban, mind 

pedig a kivitelezésben. A legszámottevőbb eltérés a két technika között, hogy a SPE esetében a 

vizsgálandó anyag(ok) teljes mennyiségének extrakciójára törekszünk (ún. exhaustive extraction), 

addig a SPME a minta és az extrakciós fázis közötti egyensúly beállásán alapszik. Ebből az is 

következik, hogy a SPE esetében, az extrahált mennyiség több mint 90%, aminek azonban csak 1-

2%-a kerül a műszerbe, míg SPME-nél csupán 2-30%, azonban ez teljes mértékben injektálásra 

kerül. A módszer lényege, hogy a meghatározandó anyagok egy vékony, polimerrel bevont 

hordozó felületén adszorbeálódnak, majd onnan hő segítségével (GC) vagy pedig néhány l 

oldószerrel (HPLC) deszorbeálódnak és kerülnek a műszerbe. A legelső technikai megvalósítása 

a SPME-nak az ún. szál technika (fiber-SPME) volt. Ebben az esetben egy vékony, kb. 1 cm 

hosszúságú kvarcszálat vonnak be az extrakciós réteggel (15. ábra). 

 

 

15. ábra: manuális SPME eszköz 
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Mivel a szál nagyon törékeny egy acéltűbe visszahúzva kell tartani, és csak így, visszahúzott 

állapotban szabad a mintatartó üveg, illetve a GC készülék szeptumát átszúrni. A szál mozgatása 

történhet manuális eszközzel (15. ábra) vagy automata mintaadagolóval egyaránt. A szálak 

viszonylag hosszú élettartamúak, rendeltetésszerű használat esetén kb. 200 extrakció 

végrehajtására alkalmasak. A SPME alkalmazása meglehetősen széleskörű, gyógyszervegyületek 

vizsgálatára is kiválóan alkalmas (6. táblázat). 

 

6. táblázat: Néhány példa SPME alkalmazására a gyógyszerészeti és bioanalitikai vizsgálatokban 

Vizsgálandó anyag Minta Polimer típusa Extrakciós mód Detektálás 

Amfetamin Vér, vizelet PDMS HS GC-MS/FID 

Selegilin, norselegilin Vér, vizelet DVB/CRB/PDMS HS GC-MS 

Methadon ,metabolit Plazma PDMS DI GC-MS 

Tramadol Plazma PDMS/DVB HS GC-MS 

Fentanyl Plazma PDMS HS GC-MS 

Halothan Vér PDMS HS GC-MS 

Lidocain Plazma PDMS DI GC-FID 

Barbiturátok Vér, vizelet PA DI GC-MS 

Ketamin Haj PDMS HS GC-MS 

Propofol Vér, szövetek PDMS HS GC-MS 

Midazolam Plazma PA DI GC-MS 

Phenothiazinok Vér, vizelet PA DI HPLC-UV 

Levomepromazin Plazma PDMS DI GC-NPD 

Amitriptylin Vizelet PDMS DI HPLC-UV 

Triciklikus antidepr. Haj PA HS GC-MS 

Ibuprofen és 

glukuronid 

Vizelet PDMS/DVB DI HPLC-UV 

Etanol Vér, vizelet PDMS/DVB HS GC-FID 

HS: head-space; DI: direct immersion 
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4.4.2.1 SPME módszer optimalizálása 

 SPME alkalmazása során tehát egy vékony polimer réteg érintkezik, adott ideig, a 

vizsgálandó anygo(ka)t tartalmazó mintával. Amint ez megtörténik azonnal megindul az anyagok 

transzportja a mintából a szorbens felületére. Az extrakció akkor tekinthető teljesnek, amikor a 

vizsgálandó anyagok koncentrációja eléri a megoszlási egyensúly értékét a minta és a szorbens 

között. Az egyensúly beállását követően a meghatározandó anyagok koncentrációja állandó 

marad, amiből az következik, hogy az extrakció idejének növelésével nem változik. Egyensúlyban 

a polimer réteg által adszorbeált anyag mennyisége arányos a mintabeli koncentrációval, amit a 

következő egyenlet ír le: 

 

n = KfsVfVsC0/KfsVf+Vs          (1) 

 

ahol: Kfs: az adott komponens megoszlási koefficiense a szorbens (f: fiber coating) és a minta mátrix(s: sample) között; 

Vf: a szorbens térfogata; Vs: a minta térfogata; C0: a vizsgálandó anyag kezdeti koncentrációja a mintában. 

 

 A megoszlási állandó (Kfs) értékét az extrakció körülményei, többek között a hőmérséklet, 

ionerősség, pH, szerves oldószer tartalom, stb., jelentős mértékben befolyásolják, ezért a vizsgálati 

minták feldolgozása előtt a módszert optimalizálni kell. A továbbiakban a módszerfejlesztés során 

legfontosabb paraméterek kerülnek röviden bemutatásra. Megjegyzendő, hogy a következő pontok 

a SPME-GC módszerfejlesztés lépései,mivel leggyakrabban GC-al kombinálva alkalmazzák, de 

többségük jól használható egyéb műszeres analitikai technikával történő módszeroptimalizálás 

során. 

Az első lépés a megfelelő szorbens kiválasztása (I), mivel az extrakció hatékonysága 

döntően a szorbens tulajdonságait határozzák meg. A polimer típusának kiválasztása elsősorban a 

vizsgálandó anyag polaritásától, méretétől, és illékonyságától függ. A kromatgráfiás állófizisok 

kiválasztásához hasonlóan, itt is érvényes a „hasonló a hasonlóban oldódik” elv. A szorbens 

rétegek állhatnak egyetlen polimerből, vagy lehetnek polimer keverékek egyaránt. A leggyakoribb 

polimer fázisok a polidimetilsziloxán (PDMS), divinil-benzol (DVB), poliakrilát (PA) a carbowax 

(CW) és a carboxen (CAR), illetve ezek kombinációi (7. táblázat). A rétegvastagság széles 
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tartományban (7-100 μm) változik. A szálakat a polimer típusától és vastagságától függően 

színkóddal is jelölik (16. ábra; 7. táblázat). 

 

7. táblázat: Néhány példa a SPME bevonat típusokra és alkalmazhatóságukra. 

szorbens típusa/vastagsága színkód* az analizálandó anyag tulajdonsága 

PDMS/100 μm piros nem poláros, illékony 

PDMS/30 μm sárga nem poláros, illékony, félig-illékony 

PDMS/7 μm zöld nem poláros, félig-illékony, nem illékony 

PDMS-DVB/65 μm rózsaszín poláros 

PA/85 μm fehér poláros 

CAR-PDMS/75 μm-85 μm világoskék illékony, gázhalmazállapotú,  

CW-DVB/65 μm-75μm narancs poláros, illékony 

DVB-CAR-PDMS/50m-30μm szürke széles polaritás tartomány, C3-tól C20-ig 

*gyártótól és típustól függően előfordulhat más színkód is 

 

 

 

16. ábra: Különböző színkódokkal jelölt SPME szálak 

 

Általánosan elmondható, hogy illékony anyagok esetén a vastagabb típust használják, míg a félig 

illékonyaknál a vékonyabb rétegvastagságú szálak használata lehet célravezető. A szorbens réteg 



  

 

 

 
 

 

 

 EFOP-3.4.3-16-2016-00021 

A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének  

és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében 

46 

vastagságának növelésével nő a módszer érzékenysége, azonban a vastagabb polimerek 

alkalmazása hosszabb egyensúlyi idővel jár, ami megnöveli az extrakció idejét, azonban ezek 

teljesítménye jobb. 

 Az optimalizálás második lépése a megfelelő mintavételezési mód kiválasztása (II). Attól 

függően, hogy honnan történik a mintavétel, megkülönböztetünk ún. „head-space”-SPME-t (HS-

SPME), illetve „direct-immersion”-SPME-t (DI-SPME) (17. ábra). 

 

 

17. ábra: HS-SPME (bal) és DI-SPME (jobb) 

 

HS-SPME során a mintát, ami lehet folyadék vagy szilárd, egy mintatartó üvegbe helyezzük, majd 

felmelegítjük, így az abban levő illékony komponensek a gőztérbe (head-space) diffundálnak. A 

gőztér és a minta között egyensúly alakul ki, amit enyhe keveréssel is segíthetünk. Az egyensúly 

beállását követően a SPME szálat a gőztérbe juttatva megtörténik az extrakció. DI-SPME esetében 

a szálat közvetlenül a gáz, vagy folyadék halmazállapotú mintába juttattjuk, amin a mintában 

található vizsgálandó anyagok megkötődnek. A minta és a fázis közötti egyensúly ebben az 

esetben sokkal lassabban áll be, összehasonlítva a HS-SPME-vel. Azt, hogy melyik módszert 

válasszuk, meghatározza a vizsgálandó anyag illékonysága, polaritása, valamint a minta mátrix (8. 

táblázat). Fontos továbbá megjegyezni, hogy a gőztér térfogatának jelentős hatása van az 

extrakcióra. Minél kisebb a gőztér, annál hatékonyabb az extrakció. 
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8. táblázat: HS- és DI-SPME technika alkalmazhatósága 

 HS-SPME DI-SPME 

illékonyság nagy-közepes közepes-kicsi 

polaritás alacsony-közepes közepes-nagy 

minta mátrix folyadék, szilárd egyszerű folyadék, gáz 

 

 

 További fontos paraméter az optimalizálás során a minta keverése (III). A keverés 

mechanizmusa és sebessége jelentős hatással van az egyensúly kialakulásának idejére. Minél 

hatékonyabb a keverés annál rövidebb egyensúlyi idővel kell számolni és annál több anyag kerül 

extrakcióra. A keverés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a minta lehetőleg nem melegedjen 

fel. Így pl. az ultrahangos keverés nagyon nagy hatékonyságú és rövid extrakciós időket 

eredményezhet, azonban mivel a minta felmelegszik, az rontja az extrakció hatékonyságát. Ebből 

az is következik, hogy a minta hőmérséklete (IV) szintén egy kritikus paraméter. A hőmérséklet 

növelése következtében nő a vizsgálandó anyag diffúziós koefficiense, ami növeli az extrakció, 

valamint a mintából a szorbensre történő anyagtranszfer sebességét, ezáltal pedig csökkenti az 

egyensúly beállásához szükséges időt. A megemelt hőmérséklet másik hatása, hogy csökkenti a 

Kfs (1. egyenlet) értékét, amely csökkenti az érzékenységet és a rontja a visszanyerést. Mivel a 

hőmérséklet befolyásolja mind a diffúziós koefficiens, mind pedig a megoszlási állandó (Kfs) 

értékét, az optimális hőmérsékletet a meghatározandó anyag(ok) fizikai-kémiai tulajdonságai 

határozzák meg. Magas extrakciós hőmérsékletet nagy molekulatömegű és kevésbé illékony 

molekulák esetén alkalmaznak köszönhetően a diffúziós koefficiens és ennek következtében az 

anyagátadás hatékonyságának növekedésének. 

 A minta pH-ja (V) és ionerőssége (VI) szintén jelentősen befolyásolja a SPME sikeres 

kivitelezését. Fontos, hogy az extrahálandó anyagok disszociálatlan/semleges formában legyenek 

jelen a mintában, mivel SPME csak ilyen formában képes az anyagok kivonására. Ebből 

következik, hogy savas karakterű vegyületek alacsony pH-n, míg a bázikus vegyületek magas pH 

értékeken extrahálhatók hatékonyan. Amfoter anyagok esetén az optimális pH-t kísérletesen kell 
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meghatározni. Amennyiben a minta pH-nak a beállítása válik szükségessé, úgy a javasolt 

mintavételezési technika a HS-módszer, mivel a szál közvetlen érintkezése (DI-SPME) nagyon 

alacsony (pH < 2), vagy nagyon magas (pH > 10) pH-jú mintával a polimer réteg károsodását 

okozhatja.  

A legtöbb szerves vegyület vízoldékonysága sók jelenlétében csökken (kisózás), ami 

következtében a vizsgálandó molekulák gyorsabban jutnak a minta mátrixból a szál felületére vagy 

a gőztérbe. A só hozzáadása a mintához növeli a megoszlási állandó (Kfs) értékét (a vizsgálandó 

anyagtól függően), amely a módszer érzékenységének a növekedését eredményezi. 

Megjegyzendő, hogy só hozzáadása a mintához növelheti és csökkentheti is az extrahált anyagok 

mennyiségét a kivonandó anyagoktól és a só koncentrációtól függően. SPME-GC alkalmazások 

esetében a leggyakrabban alkalmazott sók a NaCl, Na2SO4 és K2CO3. Továbbá, bizonyos 

esetekben, az ionerősség növelése nem csak a vizsgálandó anyagok, hanem a zavaró komponensek 

extrakciójának hatékonyságát is növeli, ami különösen kevert-fázisú bevonatok esetében 

nemkívánatos. 

 Az extrakció hatékonyságára hatással van a minta víz- (VII) és szerves oldószertartalma 

(VIII) egyaránt. A biológiai minták általában komplexek és nagy a víztartalmuk. Ennek 

következtében számolni kell az ún. mátrix-hatással. A mátrix különböző komponensei jelentős 

hatással lehetnek az extrakció hatékonyságára. Előfordulhat, hogy a vizsgálandó anyag nem a 

polimer bevonaton, hanem az interferáló anyagon adszorbeálódik, de a zavaró komponensek 

csökkenthetik a meghatározandó vegyület diffúziós koefficiensét, illetve alacsony visszanyerést 

eredményezhetnek. A mátrix-hatás csökkentésének egyik lehetséges módja a minta vízzel történő 

hígítása. 

Szerves oldószer jelenléte vizes alapú minta-mátrixban csökkentheti a megoszlási állandó (Kfs) 

értékét, vagyis az optimális extrakciós hatékonyság elérése érdekében a szerves oldószer 

mennyiségét a minimumon kell tartani, ami ne haladja meg az 1%-t. 

 Az extrakciót befolyásoló tényezők között meg kell említeni még a minta térfogatát (IX), 

az extrakció idejét (X), a megfelelő kromatográfiás technika kiválasztását (XI), a deszorpció 
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optimális paramétereit (XII), valamint a vizsgálandó anyagok esetleges származékképzését (XIII) 

egyaránt. 

SPME során minél nagyobb mennyiségű mintából történik az extrakció, annál több anyag kerül 

extrakcióra. Azonban az alkalmazott fiolák (1,5-20 ml), illetve a különböző biológiai minták 

(néhány l- néhány ml) térfogata alapvetően behatárolja, az alkalmazható mintamennyiséget. A 

gyakorlatban bármilyen nagyságú mintához használható az SPME anélkül, hogy az eredeti 

mintából egy meghatározott mennyiséget gyűjteni kellene. 

A megfelelő kromatográfiás és detektálási rendszer kiválasztásánál alapvetően a vizsgálandó 

anyagok fizikai-kémiai tulajdonságait kell figyelembe venni. A SPME kombinálható mind GC, 

mind LC készülékekkel és kompatibilis ezek leggyakoribb detektoraival (FID, TCD, UV-VIS, 

MS). 

SPME-GC alkalmazások esetén gyakran végeznek származékképzést a mintaalkotók 

illékonyságának fokozása, az extrakció és elválasztás hatékonyságának, valamint az érzékenység 

növelésének érdekében. A származékképzés történhet az extrakció előtt a mintában (in sample), 

extrakció után , magán a szálon (on fiber), vagy pedig azzal egy időben. Az első esetben a mintához 

adják a származékképző szert, majd a reakció lejátszódását követően történik a mintavételezés. A 

második esetben először történik a mintavétel a SPME szállal, majd ezt származékképzőt 

tartalmazó fiolába helyezik, így a származékképzési reakció a szálon történik. A harmadik 

megvalósítás során először telítik a szálat a származékképző reagenssel, majd így juttatják a 

mintába, így szimultán történik az extrakció és a származékképzés. 

Szintén fontos paraméter az optimális extrakciós idő. Ennek megválasztás nagymértékben függ a 

vizsgálat céljától, mivel ez idő mindig egy kompromisszumos megoldás az érzékenység, a mérés 

hossza és az ismételhetőség szempontjából. A legjobb érzékenység és reprodukálhatóság minden 

esetben egyensúlyi körülmények között érhető el, míg az áteresztőképesség úgy növelhető, ha a 

mintavételezést már az előegyensúly körülményei között elvégezzük. 

Az extrakció végeztével a szál a mérőműszerbe kerül, ahol megtörténik a deszorpció. A 

mérésekhez egyaránt alkalmazhatunk GC, GC-MS, HPLC és LC-MS készülékeket, de 

leggyakrabban az első kettőt használják, melyek illékony, hőstabil szerves vegyületeket tartalmazó 
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minták esetén alkalmazhatóak, mivel a deszorpció ebben az esetben hő hatására megy végbe. 

Ehhez a standard GC injektorok, pl. split/splitless, megfelelőek, azonban a liner/insert cseréje 

szükséges. SPME során olyan liner-ket alkalmaznak, melyek belső átmérője a szeptum lyukasztó 

tű külső átmérőjéhez közeli, ami leggyakrabban 0,75 mm (18. ábra). A szűk átmérő szükséges a 

lineáris áramlás növeléséhez a szál körül, ami a vizsgálandó anyagok hatékony deszorpciójához 

elengedhetetlen. Mivel SPME injektálás során nem kerül nagy mennyiségű oldószer a készülékbe 

nincs szükség ennek eltávolítására, vagyis a „splitter” működtetésére. A molekulák deszorpciója 

a szálról gyors, mivel a bevonatok véknyak, az injektor hőmérséklete magas, ami a bevonat/gáz 

megoszlási hányados jelentős mértékű csökkenését és a diffúziós koefficiens növekedését 

eredményezi. 

 

 

18. ábra: SPME-hoz használatos liner 

 

Az optimális deszorpciós hatékonyság eléréséhez a GC-s alkalmazások során a következő 

paraméterekre kell odafigyelni: 

- A vivőgáz nagy áramlási sebessége a szál körül (kis térfogatú SPME liner alkalmazása és 

a splitter kikapcsolása) 

- Magas injektor hőfok (csökkent bevonat/gáz megoszlási állandó (Kfs), emelkedett diffúziós 

koefficiens) 

- A deszorpciós idő optimalizálása a korábban megállapított deszorpciós hőmérsékleten. 

 

Az utolsót az ún. „carryover” teszttel ellenőrizhetjük, vagyis a szálat újra az injektorba juttatjuk és 

lefuttatjuk a mérést. Az optimális deszorpciós idő megválasztása csökkenti a memóriahatás 

fellépését. 
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HPLC vagy LC-MS készülékek kevésbé illékony, vagy pedig hőérzékeny vegyületek vizsgálata 

során alkalmazhatóak. Ilyen műszerek alkalmazásakor a deszorpció egy SPME „interface” 

alkalmazásával, néhány μl oldószer felhasználásával történik. 

SPME-GC/GC-MS mérések során gyakran alkalmaznak ún. származékképzési eljárásokat, 

mellyel hatékonyabb extrakció, elválasztás és érzékenyebb detektálás válik lehetővé, de gyakran 

alkalmazzák olyan vizsgálandó anyagok esetében, melyek illékonysága nem megfelelő, így HS-

SPME technikával nem vizsgálhatók. Ilyen esetekben a meghatározandó anyagból egy 

illékonyabb származékot hoznak létre, és ezt fogja a készülék detektálni. A származékképzés 

történhet közvetlenül a mintában az extrakció előtt, de végbe mehet magán a SPME-szálon, ami 

történhet az extrakcióval egy időben vagy pedig közvetlenül utána. Az első esetben a 

származékképző reagenst a mintához adjuk, a reakció végeztével pedig SPME extrakció majd 

deszorpció következik. A szálon történő származékképzés során a származékképzési reakció 

magán a SPME szálon játszódik le, ami történhet az extrakciót követően vagy pedig azzal 

egyidőben. Az extrakciót követő származékképzés során az első lépés a vizsgálandó anyagok 

SPME extrakciója, majd a szálat a származékképző reagenst tartalmazó mintatartó üvegbe 

helyezik, így a reakció a szálon fog lejátszódni. A másik lehetőség, hogy az extrakciót megelőzően 

a szálat telítik a származékképzővel, majd így juttatják a mintába, ahol megtörténik a reakció. Az 

első és harmadik típusú származékképzés nagy előnye, hogy növeli az extrakció hatékonyságát, 

javítja a vizsgálandó anyagok kromatográfiás tulajdonságait és detektálhatóságát, míg a második 

technika ellenben nincs jelentős hatással az extrakcióra. A származékképzés egy ritkán 

alkalmazott, speciális megvalósítása a GC injektorában történő származékképzés. Ilyen esetben a 

reakció a gázkromatográfra történő mintafelvitel közben történik, mégpedig a deszorpció során, a 

hozzáadott származékképző reagensekből képződnek a megfelelő származékok és kerülnek 

injektálásra a kolonnára. 

 

4.4.2.2 Újabb SPME kivitelezési lehetőségek 

A klasszikus szál-SPME technika bevezetése óta a módszer folyamatos fejlődés alatt áll. 

Több különböző technikai megvalósítás is kifejlesztésre került. A fejlesztések célja leginkább a 
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törékeny kvarc szál előnytelen tulajdonságainak kiküszöbölésére, a módszer egyszerűsítésére, 

valamint az alkalmazhatóság szélesítésére irányultak. Napjainkban már megtalálhatóak az ún. 

szilárd-fázisú dinamikus extrakciós mikrofecskendők (Solid Phase Dynamic Extraction: SPDE), 

melyekben a polimer réteg egy gáztömör mikrofecskendő tűjének belső falán van rögzítve, vagy 

ritkábban egy kis kapszulába töltve található. Az „in-tube” extractiós technika esetén az extrakciós 

réteg egy ~ 60 cm hosszú, kvarc kapilláris belső felületén került rögzítésre, de a polimer réteg 

rögzíthető egy mágneses keverőbot felületén is (Stir Bar Sorptiv Extraction: SBSE). Ezek a 

fejlesztések nagyon jól használhatók elválasztástechnikával (kromatográfia vagy kapilláris 

elektroforézis) kombinálva, ugyanis csökkentik az analízis idejét, üzemeltetési költségük kicsi, és 

ami napjainkban kiemelten fontos szempont, nem környezetszennyezőek. 

 

4.4.2.2.1 Szilárd fázisú dinamikus extrakció (SPDE) 

 Talán a leghatékonyabb újítást ezen a területen az ún. szilárd-fázisú dinamikus extrakciós 

fecskendők (solid phase dynamic extraction: SPDE) bevezetésével érték el. Ahogyan az már 

említésre került, ez a technika abban különbözik a klasszikus SPME-tól, hogy az extrakciós fázis 

egy gáztömör mikrofecskendő tűjének belső falán került rögzítésre (19. ábra).  

 

 

19. ábra: SPDE fecskendő 

 

A kedvezőtlen mechanikai tulajdonságok (törékenység) ezzel a megoldással szinte teljes 

mértékben kiküszöbölésre kerültek. Az alkalmazott polimerek anyaga hasonló a SPME szálakon 
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alkalmazottakkal (9. táblázat). A gyógyszerészi és bioanalitikai vizsgálatok során, leggyakrabban 

HS mintavételezés történik, amit GC-MS mérés követ. A mintavétel pedig lehet manuális és 

automatikus egyaránt. 

 

9. táblázat: Néhány, kereskedelmi forgalomban kapható SPDE fecskendő típusai 

Típus Polimer réteg összetétele, vastagsága 

PDMS polidimetilsziloxán, 50 μm 

PDMS/AC polidimetilsziloxán + 10% aktív szén, 50 μm 

CT-5 5% difenil/95% polidimetilsziloxán, 10 és 50 μm 

PEG polietilén-glikol, 10 és 50 μm 

CT-1701 14% cianopropil/86 % polidimetilsziloxán, 50 μm 

CT-225 50% cianopropil/50 % polidimetilsziloxán, 50 μm 

 

 

A SPDE-val végzett mérések reprodukálhatósága és pontossága nagyon jó, az extrakció 

hatékonysága kiváló, különösen erősen illékony anyagok esetében. Legfontosabb előnyük a 

klasszikus SPME-vel szemben, hogy az extrakciós réteg ~5-6 x vastagabb, mint egy 100 m 

vastagságú PDMS bevonatú szál. További előny, hogy az eszköz mintatartón kívüli része külön 

eszközzel hűthető, ami erősen illékony anyagok esetében jelentős mértékben fokozza az extrakció 

hatásfokát. 

 

4.4.2.2.2 „In tube” SPME 

 A klasszikus SPME HPLC vagy LC-MS készülékekkel történő összekapcsolása elég 

nehézkes, mivel kevés alkalmazható szál áll rendelkezésre, „erős” az oldószeráramlás, és nehezen 

automatizálható. Ezen problémák kiküszöbölésére fejlesztették ki az ún. „In-tube” SPME 

technikát. Ebben az esetben az extrakciós réteg általában, egy kb. 60 cm hosszú, 0,25 mm belső 

átmérőjű, kvarckapilláris belső falán kerül rögzítésre (20. ábra). Az extrakciós fázis vastagsága 
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max. 0,25 μm, így az extrakció során az egyensúlyi állapot gyorsan beáll. Az extrakcióhoz 

rendkívül sokféle bevonat áll rendelkezésre, beleértve a klasszikus SPME-nál említetteket is. A 

folyamat során a meghatározandó anyagok közvetlenül az extrakciós rétegre extrahálódnak, és a 

minta többszöri felszívása/visszaeresztése következtében koncentrálódnak is rajta. A deszorpció, 

hasonlóan az SPME-hez, lehet statikus vagy dinamikus. Az első esetben a kapillárist feltöltik 

oldószerrel, majd a deszorpciót követően az oldatot a mérőműszerbe juttatják. A dinamikus 

esetben pedig a mozgó fázissal közvetlenül a kolonnára „mossák” az extrahálódott anyagokat. 

 

 

20. ábra: In-tube SPME  

 

Jelenleg in-tube SPME csak folyadék minták esetén alkalmazható. Fontos, hogy a minták nagyon 

tiszták legyenek (ne legyen zavaros), mert a kapillárist még nagyon apró részecskék is könnyen 

eldugíthatják. Legfőbb előnye az, hogy könnyen kapcsolható HPLC vagy LC-MS készülékkel, és 

a folyamat automatizálható, ami rövidebb vizsgálati időt, nagyobb pontosságot és precizitás, 

valamint alacsonyabb kimutatási határokat eredményez. Az alkalmazható rétegek száma nagyon 

nagy, így rendkívül széles körűen alkalmazható (10. táblázat). A szelektivitás és hatékonyság 

további növelése érdekében kifejlesztésre kerültek újabb bevonatok is, mint a polipirrol (PPY) 

polimerek, molekulárisan lenyomatolt polimerek (MIP), különféle immunoszorbens bevonatok, 

de a monolitikus szerkezetű adszorbensek is nagyon hatékonyak, mivel ezeken alacsony 

nyomással, magas áramlási sebességgel lehet dolgozni. 
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10. táblázat: Néhány példa „in-tube-SPME alkalmazására gyógyszerek vizsgálata során 

Meghatározandó anyag Minta Extrakciós réteg Analitikai módszer 

Amphetaminok Haj, vizelet PPY bevonat LC-MS 

Amphetaminok Vizelet Omegawax 250 LC-MS 

Benzodiazepinek Szérum Supel-Q plot LC-MS 

Ketamin Vizelet Monolit kapilláris HPLC-UV 

Triciklikus antidepr. Vizelet Wire packed DB-1  HPLC-UV 

Triciklikus antidepr. Vizelet Zylon DB-1 CZE-UV 

β-blokkolók Szérum, vizelet PPY bevonat LC-MS 

Propranolol Szérum MIP töltet HPLC-UV 

Verapamil Sejtkultúra PPY bevonat LC-MS 

Xantinok Szérum Monolit kapilláris HPLC-UV 

NSAID Vizelet β-ciklodextrin HPLC-UV 

Fluoxetin Szérum Immunaffinitás LC-MS 

 

 

 

4.4.2.2.3 Hűtött bevonatú szálak (Cooled Coated Fiber: CCF) 

 A kevésbé illékony vegyületek vizsgálata több nehézséggel jár SPME-val történő 

mintavételezés során. A folyamat során az egyensúly beállását melegítéssel és keveréssel segítik 

elő. Mivel azonban az SPME szálon történő adszorpció exoterm folyamat, a hőmérséklet emelése 

negatív hatással van az extrakció hatékonyságára, a megoszlási állandó csökkenése következtében. 

Ez a probléma a hűtött bevonatú szálak alkalmazásával kiküszöbölhető. Ez a technika különösen 

előnyösen használható nagy viszkozitású anyagok esetén, melyek keverése nehézkes, illetve, ha a 

meghatározandó anyag megoszlási állandója kicsi. A szálak hűtése a szálon belül kialakított 

hűtőrendszer segítségével, folyékony CO2-al vagy mélyhűtött alkohollal történhet. Bár a CCF 

előállítása és működtetési költsége elég magas, az extrakció hatékonysága akár 10-szerese is lehet 

a nem hűtött szálakkal összehasonlítva, ezért bizonyos esetekben használata gazdaságosabb lehet. 
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4.4.2.2.4 Mágneses keverőbot szorptív extrakció (Stir Bar Sorptive Extraction: SBSE) 

 A SBSE egy hatékony, szintén szorpción alapuló, oldószer nélküli extrakciós technika. 

Alapja megegyezik a SPME-val, azonban a SBSE kiküszöböli a SPME limitált kapacitását. Ebben 

az esetben az extrakciós réteget egy mágneses keverőbotra viszik fel (21. ábra). 

 

 

21. ábra: SBSE mágneses keverőbot szerkezete 

 

A leggyakrabban alkalmazott extrakciós bevonat a PDMS, de a rétegvastagság sokkal nagyobb 

(0,3-1,0 mm), vagyis 50-250-szer nagyobb térfogatú összehasonlítva a hagyományos SPME-val. 

PDMS bevonatú mágneses keverőbotok elérhetőek a kereskedelemben is. Hosszuk 10-40 mm 

között van. A 10 mm-es keverőbotokat kis térfogatú minták (10-50 ml), míg a 40 mm-es 

keverőbotokat 250 ml-nél nagyobb mintamennyiség esetén alkalmazzák. A minta térfogata és a 

keverés sebessége jelentős hatással van az extrakcióra (lásd.: 4.4.2.1 fejezet). SBSE során az 

egyensúly eléréséhez szükséges keverési idő általában 30-60 perc között van. A vizsgálandó 

anyagok deszorpciója lehet termikus (Termal Desorption: TD), illetve folyadék deszorpció (Liquid 

Desorption: LD). Ellentétben a SPME-val a deszorpció folyamata lassabb, a nagyobb extraháló 

fázis miatt, így szükség lehet a deszorpció hideg csapdázással (cryo-trap) és rekoncentrálással 

történő kombinációjára. Az SBSE kiválóan alkalmazható bioanalitikai célokra, alkalmas 

különböző biológiai minták, többek között vizelet, plazma, nyál vizsgálatára egyaránt. A fő 

hátránya ennek a módszernek az extrakció teljes időtartama, ami jellemzően 30-150 perc. 
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4.4.2.2.5 In-vivo SPME 

 A SPME nagyon különleges és egyben nagyon komoly fejlesztést igénylő megvalósítási 

lehetősége a biológiai minták közvetlen elemzése in vivo körülmények között. Az in vitro mérések 

során a vizsgálandó anyagot az eredeti közegéből el kell távolítani, ami sok hibaforrást hordoz 

magában, továbbá különböző folyamatok fellépése következtében az eredeti forma változásákon 

mehet keresztül, ami szintén problémát jelent. Ezért megnövekedett az igény olyan technikák 

kifejlesztésére, melyeket közvetlenül az élő szervezetekben is alkalmazhatóak, így a vizsgálat alatt 

lévő rendszer csak minimális zavart szenved, továbbá lehetővé válik különböző dinamikusan 

változó folyamatok követése. Az in vivo SPME a legígéretesebb technikák közé tartozik számos 

előnye (oldószermentes, mintavétel és mintaelőkészítés egy lépésben egy eszközzel) miatt. 

Kivitelezése ma már különféle élő rendszerrel megvalósítható, beleértve a mikroorganizmusokat, 

növényeket, rovarokat, állatokat és az embert is. Leginkább állatkísérletekben farmakokinetikai 

vizsgálatokhoz, a szervezeten belüli szabad és teljes hatóanyagkoncentrációk meghatározására, 

valamint rövid féléletidejű metabolitok azonosítására használják, de az élőlények által kibocsátott 

illékony anyagok (biogén gázok) és kevésbé illékony vegyületek vizsgálatában is kiválóan 

alkalmazhatóak. 

Nagyon sokféle anyag (karbonsavak, aldehidek, ketonok, észterek, aminok, stb.) kerül 

kiválasztásra a tüdőn és a bőrön keresztül. A kilélegzett levegő alkalmas illékony 

gyógyszervegyületek közvetlen vizsgálatára, de bizonyos betegségek is diagnosztizálhatók. A 

minta lélegzet-gyűjtő csövek (Bio-VOC®), vagy zsákok (Tedlar®-zsák) alkalmazásával nyerhető 

és DI-SPME-val analizálható. A bőrön keresztül kiválasztott anyagok vizsgálatához többféle 

mintavételi technika is rendelkezésre áll. A mintavételezés történhet zárt üvegbúra alatt, amikor a 

bőrre egy szeptummal ellátott üvegbúrát, vagy tölcsért helyeznek, majd a bőr feletti gáztérbe 

juttatják a SPME szálat, de megvalósítható ún. áramlásos mintavételi kamrában is, amikor a bőrön 

keresztül a mintavételi edénybe kerülő anyagokat inert gázzal egy SPME szálat tartalmazó 

mintavételi egységbe hajtják. További lehetőség egy oldószert tartalmazó üvegcsésze/főzőpohár 

használata, amikor az oldószer érintkezik a bőrfelülettel, majd az így keletkező oldatból történik 
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az extrakció, de különböző tapaszok is alkalmazhatóak, amikor a szorbens közvetlenül érintkezik 

a bőrfelülettel. 

Az in vivo SPME alkalmas különböző gyógyszerek, metabolitok vérvétel nélküli, intravénás 

monitorozására farmakokinetikai, metabolomikai, bioakkumulációs és toxikológiai preklinikai 

vizsgálatok során. Ilyen esetekben DI-SPME mintavételezés történik. Nagy állatok esetében a 

SPME szálat közvetlenül az állat vénájába juttatják egy hipodermiás tű segítségével, míg kisebb 

állatok esetében speciális interfészek alkalmazására van szükség. Utóbbiak alkalmazás hosszú 

ideig nem ajánlatos, mivel a rajtuk átfolyó vér könnyen megalvad. A közvetlenül a véráramba 

juttatandó szálaknak különleges tulajdonságokkal kell rendelkezni. Mechanikailag kellően 

szilárdnak, de ugyanakkor rugalmasnak is kell lenniük, mindezeken túl pedig fontos, hogy 

biokompatibilisek és sterilizálhatóak is legyenek. A közvetlenül az érbe juttatható szálak jelenleg 

csak állatkísérletekben használatosak, mivel a technika biztonságos, hatékony, és széles körű 

alkalmazása emberi szervezetben még nem lehetséges, azonban jelentős fejlesztések folynak a 

humán alkalmazhatóság megvalósítására is. Az in vivo SPME „próbak” fizikai paramétereiket 

tekintve 100-200 m vastagok, a bevonat rétegvastagsága 5- 200 m, hosszúságuk pedig 1-15 mm 

között változik, de megtalálhatóak már az 1-2 cm hosszúságú szálak is. A leggyakrabban 

alkalmazott és kereskedelmi forgalomban is kapható bevonatok a 11. táblázatban találhatóak. 

Maga a folyamat, csak kismértékben különbözik a klasszikus módszertől. Először a vizsgálandó 

komponensek megkötődnek a polimer bevonaton (adszorpció), majd egy mosási lépés következik, 

végül pedig oldószeres (LC), vagy hővel (GC) történő deszorpció játszódik le. 

Az in vivo SPME számos előnnyel rendelkezik egyéb in vivo technikákkal összehasonlítva. 

Gyorsabb, egyszerűbben kivitelezhető, ezért csökken a minták kontaminációjának, veszteségének 

lehetősége, valamint csökken a biológiai veszélyt jelentő vérmintákkal történő érintkezés. 

Végrehajtása olcsóbb, mert kevesebb oldószer és kísérleti állat kerül felhasználásra. További 

előnye, különös kis állatok esetében, hogy ugyanabból az egyedből több minta is vehető anélkül, 

hogy az állat teljes vérmennyisége begyűjtésre kerülne, ami nem csak költséghatékony, hanem a 

biodiverzitás kiküszöbölése miatt is rendkívül előnyös tulajdonság.  

 



  

 

 

 
 

 

 

 EFOP-3.4.3-16-2016-00021 

A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének  

és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében 

59 

11. táblázat: Biokompatibilis bevonatok in vivo SPME alkalmazáshoz 

Polimer típusa Rétegvastagság K ialakítás 

polidimetilsziloxán (PDMS) 165 μm 
Rozsdamentes acél felület 

bevonásával 

poliakrilnitril (PAN) + C18 

(vagy más SPE szorbens) 
60 μm 

Rozsdamentes acél 

felületen, belemártásos 

eljárással 

polietilén-glikol (PEG) + C18 

(vagy más SPE szorbens) 
60 μm 

Rozsdamentes acél 

felületen, belemártásos 

eljárással 

polipirrol (PPY) <5 μm 

Polipirrol monomer 

ammónium-perszulfátos 

oxidációjával, kvarcszálon 

polipirrol (PPY) <10 μm 

Elektroforetikus eljárással, 

rozsdamentes acél, vagy 

platina szál felületén 

poliakrilnitril (PAN) 50 μm 

CW/TPR polimerek 

bevonása vékony réteg 

PAN-nal 

 

 

 

Összefoglalásként elmondható, hogy a SPME számos előnnyel rendelkezik a 

hagyományos extrakciós technikákkal szemben. Gyorsabb, egyszerűbben kivitelezhető, 

megbízhatóbb, érzékenyebb, széles koncentrációtartományban alkalmazható, oldószermentes, 

viszonylag olcsó, kis méretének köszönhetően könnyen hordozható, valamint számos detektálási 

módszerrel kompatibilis. Leggyakrabban GC-al vagy GC-MS készülékkel kombinálva 

alkalmazzák. Univerzális, mivel alkalmas gáz, folyékony és szilárd halmazállapotú minták 

vizsgálatára egyaránt. Különösen alkalmas illékony és kevésbé illékony szerves vegyületek 

gyógyszerkészítményekből, környezeti és étel mintákból történő kinyerésére. Kombinálható 

HPLC és LC-MS készülékekkel is, így használható olyan kevésbé illékony és hőérzékeny 

vegyületek extrakciójára, amiket nem lehet GC-al vagy GC-MS-el elemezni. A technika hátrány 

leginkább az áteresztő képességében van, azonban ennek kiküszöbölésére is vannak már 

megoldások. Már rendelkezésre állnak 96 lyukú plate-hez használható analitikai robotok, 
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melyekkel egyszerre 96 mintából történik a mintavétel. Megtalálható már olyan MALDI-MS 

készülék is, mely „target plate”-je 16 db SPME szálat tartalmaz, illetve vannak már SPME szálat 

tartalmazó pipetta hegyek (In-tip SPME), így többcsatornás pipetta alkalmazásával felgyorsítható 

a mintaelőkészítés. A módszer legfőbb hátránya azonban, hogy a jelenleg beszerezhető 

állófázisok, a vegyületek polaritási skálát nem fedik le teljesen, a szálak nagyon törékenyek, a 

rajtuk található bevonatok folyamatosam kopnak, egyes anyagok (pl. fehérjék) irreverzibilisen is 

adszorbeálódhatnak rajtuk, ezért a szál használhatatlanná válik. Bizonyos esetekben pedig, főként 

az illékony, poláris vagy hőre érzékeny anyagoknál, a kinyerés hatékonysága sem túl jó. A 

technika folyamatos fejlesztés alatt áll, újabb bevonatok kerülnek bevezetésre és alkalmazásra. 

Lehetőség van többek között receptor-ligand kötési vizsgálatok kivitelezésre. A technikai 

kivitelezési lehetőségek is folyamatosan bővülnek, valamint elkezdődött a módszer 

miniatürizálásának megvalósítása is. Fontos megjegyezni, hogy a fejezetben bemutatott 

módszerek, technikák és alkalmazási lehetőségek csak részben és nagyon röviden mutatják be a 

SPME-t. Részletes információkat különböző szakkönyvek és tudományos közlemények nyújtanak 

az érdeklődők számára. 
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4.4.3 Folyadék fázisú mikroextrakció (Liquid Phase Microextraction: LPME) 

 A SPME fejlesztésével párhuzamosan elkezdődött a LLE miniatürizálási lehetőségeinek 

kutatása és kifejlesztésre került a folyadék-fázisú mikroextració (Liquid-Phase Microextraction: 

LPME). A LPME-nak is több megvalósítási lehetősége van. Ezek közös jellemzője, hogy az 

extrakciós fázis folyadék. Ennek legelső változata volt az ún. Single-Drop Microextraction 

(SDME). Ez úgy működik, hogy a vizsgálandó anyagot tartalmazó vizes alapú mintába (vér, 

plazma, vizelet, stb.), vagy a minta feletti gőztérbe (head-space) egy mikrofecskendő segítségével 

egy csepp oldószert juttatnak be úgy, hogy a csepp ne szakadjon le a fecskendő végéről. Az 

extrakció során, a vizsgálandó anyagok a mintából a függő oldószercseppbe kerülnek, passzív 

diffúzió által. A kinyerés hatékonysága az oldószer/víz megoszlási koefficienstől függ. Az 

extrakció végeztével a cseppet visszahúzzuk a fecskendőbe és azonnal injektálható a megfelelő 

mérőműszerbe. Mintát vehetünk a gőztérből (head-space SDME), illetve közvetlenül folyékony 

mintából (DI-SDME) egyaránt (22. ábra). 

 

 

22. ábra: HS- és DI-SDME 
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Bár a SDME technika egyszerű és nagyon kis mennyiségű (néhány l) az oldószerfelhasználása, 

széleskörű elterjedését legnagyobb hátránya, a függő oldószercsepp instabilitása, vagyis, hogy 

könnyen leszakadhat, meggátolta. Ezért újabb technikai megvalósításokat fejlesztettek ki. Ezek 

közé tartozik az ún. „üreges szálú-mikroextrakció” (Hollow Fiber MicroExtraction: HFME). 

A HFME technika lényege, hogy egy porózus polimeren (leggyakrabban polipropilén) egy 

folyadékfilmet hoznak létre. Ez lesz az extrakciós fázis (supported liquid membrane: SLM). A 

polimert megfelelően rögzítik egy arra alkalmas eszközre úgy, hogy egy üreg képződjön (23. ábra), 

amit egy másik folyadékkal, az ún. akceptor fázissal, töltenek fel, majd az egészet a vizsgálandó 

anyagot tartalmazó mintába helyezik, amik a vizes alapú mintából az extrakciós fázison keresztül 

végül az akceptor fázisba kerülnek. Az extrakció végeztével az akceptorfázis közvetlenül 

injektálható GC-be, HPLC-be, CE-be, vagy MS-be, az alkalmazott oldószertől függően. Az 

akceptor fázisként alkalmazható apoláris oldószer, ami kompatibilis a GC készülékekkel, ebben 

az esetben két-fázisú extrakcióról (LLPME), illetve lehet poláris oldószer is, ami pedig 

kompatibilis a HPLC és CE készülékekkel. Ebben az esetben három-fázisú extrakcióról 

(LLLPME) beszélünk. 

 

 

23. ábra: HFME vázlata 
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Az alkalmazható minták térfogata széles tartományban változhat (50 l-1L). Az akceptorfázishoz 

felhasznált folyadék mennyisége általában 2 és 30 l között változik, míg a folyadék film átlagosan 

5-30 l szerves oldószert tartalmaz, ami mind gazdasági, mind pedig környezet- és 

egészségvédelmi szempontból nagyon előnyös. További előnye a technikának, a nagyon nagy 

akceptor-minta térfogatarányok következtében létrejövő nagymértékű koncentrálódás, így nincs 

szükség plusz lépések beiktatására a mérések előtt. 

 

4.4.3.1 LPME módszer optimalizálása 

 Két-fázisú LPME során a célvegyületek a vizes mintából a membrán pórusaiban és az 

üregben található akceptorfázisba (szerves oldószer) kerülnek. A folyamatot az 2. egyenlet írja le, 

ahol „A” a célvegyületet jelenti: 

 (2) 

Az „A” vegyület megoszlási hányadosát (D) a két fázis között az 3. egyenlet adja meg, ahol a 

Ces/akceptor és Ces/minta, a célvegyület egyensúlyi koncentrációja az akceptorfázisban és a mintában: 

 (3) 

Az extrakció hatékonysága (kinyerési hatékonyság) pedig a következő egyenlettel jellemezhető: 

 (4) 

ahol, nextr és ntotal az „A” extrahált és teljes anyagmennyisége. 

 

Az „E” értéke egyensúlyban, a megoszlási hányadost (D) leíró egyenletet (3) és a tömegegyensúlyt 

figyelembe véve a következő egyenlettel számolható: 

 (5) 

ahol, Vszerves a szerves fázis teljes mennyiségét jelenti, ami magába foglalja a pórusokban (Vmembrán) és az üregben 

(Vakceptor) található oldószer térfogatát egyaránt. 
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Bizonyos esetekben a szerves fázisnak csak az üregben levő része (akceptor fázis) kerül analízisre, 

vagyis az extrahált anyagmennyiség egy része a membránban található oldószerben marad. Mivel 

a folyadékfilm térfogata nagyságrendileg összemérhető az akceptorfáziséval, ilyen esetekben az 

előző egyenlet (5) módosítása szükséges: 

 (6) 

Ezekből az egyenletekből kiolvasható, hogy az „E” a megoszlási hányadostól, valamint a minta és 

a szerves fázis térfogatától függ. Nagy kinyerési % nagy „D”-al rendelkező vegyületek esetén 

érhető el, továbbá egyensúlyi extrakció esetén a minél kisebb mintatérfogat kiemelt jelentőséggel 

bír. Az „E”, illetve a minta és szerves oldószer térfogatának ismeretében kiszámolható a dúsítási 

faktor (Ee): 

 (7) 

Amennyiben az „E” értéke kizárólag az akceptor fázis térfogatával került kiszámításra (6), úgy az 

egyenletben a szerves fázis térfogata helyett az akceptor fázis térfogatát kell behelyettesíteni. 

LLLPME esetében a célvegyületek a vizes alapú mintából (plazma, vizelet, nyál, stb.) az 

immobilizált folyadékfilmen (szerves oldószer) keresztül a vizes alapú akceptorfázisba kerülnek 

(8): 

 (8) 

k1-4: elsőrendű extraciós sebességi állandó 

Egyensúlyi extrakció során a kinyerés számításához szükséges a minta/szerves oldószer, illetve 

az oldószer/akceptor fázis közötti megoszlási hányadosokat (D) figyelembe venni (9): 

 és  (9) 
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A két vizes fázis (minta, akceptor) közötti megoszlási hányadost a következő egyenletekkel lehet 

felírni (10): 

 (10) 

Amennyiben a körülmények (a pH kivételével) hasonlóak a mintában és az akceptor fázisban, úgy 

a „D” felírható a következő formában (11): 

 (11) 

A fázisok közötti megoszlási hányadosok alapján, figyelembe véve a tömegegyensúlyt, az 

extrakciós hatékonyság a következő egyenlettel (12) számolható: 

 (12) 

ahol, Vakceptor az akceptor fázis, a Vmembrán a membrán pórusaiban immobilizálódott oldószer, Vminta pedig a minta térfogata 

 

Az egyenletből kitűnik, hogy az extrakció hatékonyságát a „D” értékek, valamint a minta, akceptor 

fázis és az extrakciós fázis térfogatai szabják meg. Általánosan elmondható, hogy nagy megoszlási 

hányados értékek szükségesek, ami a vizes fázisok pH értékének megfelelő beállításával és a 

megfelelő szerves oldószer megválasztásával érhető el. Továbbá fontos, hogy a minta és az 

extrakciós fázis térfogata a lehető legkisebb legyen. Az „E” felhasználásával számolható a dúsítási 

faktor (13): 

  (13) 
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 A extrakciót a minta, az SLM és az akceptor tulajdonságai (pH, szerves oldószer, térfogat, 

stb.), valamint az extrakció körülményei (mintavételezési mód, keverés, sótartalom, stb.) jelentős 

mértékben befolyásolják, ezért a vizsgálati minták feldolgozása előtt a módszert optimalizálni kell. 

A továbbiakban a módszerfejlesztés során legfontosabb paraméterek kerülnek röviden 

bemutatásra. A módszerfejlesztés magába foglalja a megfelelő extrakciós technika kiválasztását, 

a megfelelő minta és akceptor fázis térfogat megválasztását, az optimális oldószer kiválasztását a 

minta és az akceptor pH, a keverés és extrakciós idő, valamint az esetleges sótartalom 

optimalizálását. 

 Az első lépés a megfelelő technika kiválasztása (I). Az extrakció kivitelezhető két-fázisú 

módban, ahol az akceptor fázis szerves oldószer, illetve három-fázisú módban, amikor az akceptor 

poláris, vagy vizes alapú. Megkülönböztethetünk továbbá statikus és dinamikus technikát. Az 

előbbi esetben mind a SLM, mind pedig az akceptor mozdulatlan, míg utóbbi esetében az akceptor 

mozog egy fecskendő dugattyújának segítségével. A mintavétel helye alapján pedig beszélhetünk 

HS- és DI-LPME-ről. A két-fázisú LPME-t általában GC-al kombinálva használják, vagyis 

relatíve alacsony polaritású anyagok vizes alapú mintákból történő extrakcióját követő GC 

mérések kivitelezéséhez ez a választandó technika. A meghatározandó anyagok egyaránt lehetnek 

töltetlen, savas vagy bázikus karakterű vegyületek. A legnagyobb előnye a technikának, hogy az 

akceptor fázis közvetlenül injektálható GC vagy GC-MS készülékbe. Amennyiben a mérőműszer 

HPLC, CE vagy ezek MS-el kapcsolt változatai, úgy a három-fázisú technika a választandó, mivel 

az akceptor fázis ezekkel a műszerekkel kompatibilis. Ebben az esetben savas és bázikus 

vegyületek jó, míg a töltetlen komponensek csak rossz hatásfokkal extrahálhatóak. 

 A minta és az akceptor fázis térfogatának (II) optimális megválasztása szintén egy fontos 

paraméter. A minta térfogatát (II/a), jelentős mértékben befolyásolja a rendelkezésre álló minta 

mennyisége, a meghatározandó anyagok koncentrációja a mintában, valamint a rendelkezésre álló 

mérőműszer detektálási határa (LOD, LOQ). A minta térfogata tág határok között mozog, néhány 

10 l-től akár 1 literig is terjedhet. Általános elmondható, hogy a minta térfogata a lehető legkisebb 

legyen, mivel a mintatérfogat jelentős hatással van az extrakcióra, vagyis a térfogat növelésével 

csökken az extrakció hatékonysága és lassul a kinetikája, vagyis nő az ideje. 
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Az akceptor fázis térfogata (II/b) általában 2-30 l között van. Kisebb térfogatok esetén a párolgás 

komoly problémát jelenthet, ami rontja a technika megbízhatóságát, ezért 10 l feletti térfogatok 

használata ajánlott. Általánosan elmondható, hogy az akceptor fázis térfogatának növelése növeli 

a kinyerési hatékonyságot, de egyben csökkenti a dúsítás hatásfokát, ezért a végső akceptor fázis 

térfogat kiválasztásánál mindkét hatást figyelembe kell venni. 

 A pH (III) megfelelő megválasztása egy nagyon jelentős pontja a LPME 

módszerfejlesztésnek. Mind a minta (III/a), mind az akceptor fázis (III/b) jelentős hatással van az 

extrakció folyamatára. Töltés nélküli vegyületek csak LLPME-val extrahálhatók. Ebben az 

esetben a pH-nak nincs különösebb jelentősége és pH beállítása sem különösen szükséges. Savas 

és bázikus vegyületek két-fázisú, illetve három-fázisú extrakció esetében azonban a megfelelő pH 

megválasztása kiemelten fontos lehet. Az extrakció hatékonysága függ a szerves fázis és minta 

közötti megoszlási hányadostól. Annak érdekében, hogy ezt maximalizálni lehessen fontos olyan 

pH megválasztása, amin a molekulák töltelen formában vannak jelen, vagyis savas karakterű 

vegyületek esetében savas, míg bázikus molekuláknál bázikus pH beállítása szükséges a mintában 

(III/a). Általánosan elmondható, hogy bázikus vegyületek esetén az ajánlott pH érték 2-3 

egységgel nagyobb, míg savas karakterű molekuláknál a 2-3 egységgel alacsonyabb legyen a 

molekula pKa értékénél.  

Mivel a LLLPME esetében az akceptor fázis vizes alapú, így ennek a pH-ja (III/b) szintén 

jelentősen befolyásolja a folyamatot. A vizsgálandó anyagok hatékony extrakciójához a SLM-ból 

az akceptor pH-t úgy kell beállítani, hogy az abba bekerülő molekulák tejes mértékben töltött 

formába kerüljenek. Ezzel a DA/SLM maximalizálva lesz és az akceptor fázisba kerülő anyagok 

töltött formába kerülése megakadályozza azok visszajutását a SLM-ba. Ez azt jelenti, hogy savas 

vegyületek esetén alkalikus, míg bázikus vegyületeknél savas pH beállítása szükséges. Az 

akceptor fázis kis térfogata következtében a pH megfelelő megválasztás kritikusabb, mint a minta 

esetében. Savas vegyületeknél a pH 3-4 egységgel a pKa felett, bázikus molekuláknál pedig 3-4- 

egységgel alatta kell, hogy legyen. Savas pH beállítására híg (10 mM-1 M), leggyakrabban 10 

mM, sósavat, használnak, de alkalmazható még savas foszfátpuffer, valamint hangyasav is. 
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Bázikus pH eléréséhez NaOH-t (8 mM-1 M), általában 10 mM-os koncentrációban, alkalmaznak, 

de ammónia oldat és karbonát pufferek szintén használatosak.  

 A mintához kapcsolódó további paraméterek, melyeket az optimalizálás során figyelembe 

kell venni a minta keverése (IV) és a sótartalma (V). A keverés a mintában áramlást indukál, ami 

elősegíti az anyagáramlást az akceptorfázisba. A minta egy nagyon kis része azonban, ami szoros 

kapcsolatban van a SLM-al, mozdulatlan és korlátozza az anyagtranszfert. A keverés csökkenti 

ezt a határréteget, ezáltal javítja az extrakció kinetikáját. A kinyerés ~1000-1200 rpm keverési 

sebességig növekszik. Magasabb fordulatszám alkalmazása nem javasolt, mivel ilyen esetben 

fokozódik a buborékképződés, ami stabilitási problémákat okoz. 

A kinyerési százalék javítása érdekében gyakran adnak a mintához valamilyen sót (pl. NaCl), ami 

csökkenti a célvegyületek oldékonyságát a vizes alapú mintában és elősegíti a megoszlást a szerves 

fázisban. Mivel a só hozzáadásának hatása nehezen megjósolható, bizonyos esetekben előnyös, 

máskor nincs hatása, de lehet hátrányos is, kísérletesen kell meghatározni, hogy előnyös e 

alkalmazása. 

 A megfelelő hatékonyság elérése érdekében kiemelt jelentősége van a megfelelő szerves 

fázis (VI) kiválasztásában, mivel mind az extrakció kinetikája, mind pedig a kinyerés a megoszlási 

hányadostól függ, ami pedig az alkalmazott oldószer függvénye. A SLM-ben alkalmazott 

oldószernek vízzel nem elegyedőnek kell lenni, vízoldékonysága kicsi legyen, hogy ne szivárogjon 

a SLM-ból a mintába. Továbbá kicsi legyen az illékonysága, a párolgás megelőzése érdekében, 

valamint polaritása hasonló legyen az alkalmazott polimeréhez a megfelelő immobilizálás végett. 

Két-fázisú LPME esetében a SLM-hoz használt oldószer megegyezik az akceptor fázissal. 

Leggyakrabban 1-oktanolt, dihexil-étert és toluolt alkalmaznak. Fontos, hogy a célvegyületek 

oldékonysága a szerves fázisban nagy legyen a megoszlási hányados maximalizálása érdekében. 

LLLPME esetében az oldószer megválasztása még kritikusabb, mivel ez csak egy átmeneti 

extrakciós fázisként funkcionál, vagyis fontos, hogy relatíve nagy legyen a DSLM/minta és még 

inkább a Dakceptor/SLM. 

 Az utolsó paraméter a módszerfejlesztés során az extrakció idejének (VII) a megválasztása. 

A LPME végpontja alapján megkülönböztetünk teljes extrakciót, kinetikus extrakciót és 



  

 

 

 
 

 

 

 EFOP-3.4.3-16-2016-00021 

A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének  

és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében 

69 

egyensúlyi (részleges) extrakciót. A legtöbb esetben egyensúlyi extrakció történik. Ebben az 

esetben a kinyerés az idő előrehaladtával egy adott szintig nő, majd az egyensúly beálltával nem 

változik. Az egyensúly beállásához szükséges időt kísérletesen kell meghatározni. Általában 15-

45 percet vesz igénybe, ami függ többek között a megoszlási hányados értékétől, a minta 

térfogatától, a keverés mértékétől és a polimer felületének nagyságától. 

 

4.4.3.2 LPME kivitelezési technikák 

 A LPME viszonylag egyszerű eszközökkel kivitelezhető, hiszen csak a membránra, egy 

mikro-fecskendőre, mintatartó edényre és valamilyen keverési lehetőségre, leggyakrabban 

mágneses keverő, van szükség. Kulcsfontosságú az alkalmazott polimer, mivel ez lesz az 

extrakciós folyadékfilm hordozója és az akceptor fázis is ebben kerül tárolásra. Leggyakrabban 

polipropilént használnak, mivel ellenáll az alkalmazott oldószereknek, megfelelő a mechanikai 

szilárdsága, eléggé flexibilis, az oldószerek erősen immobilizálódnak a pórusokban, valamint a 

célmolekulák nem vagy csak nagyon kismértékben adszorbeálódnak a polimer felületén. A 

legmegfelelőbb a 600 m belső átmérővel rendelkező üreg 200 m falvastagság, 0,2 m 

pórusméret és 75% porozitás. A falvastagság egy kompromisszumos választás a mechanikai 

stabilitás és az extrakció hatékonyság szempontjából. Vékonyabb falvastagság esetén a létrejövő 

folyadékfilm vastagsága kisebb, ami növeli az anyagtranszfert és így az extrakció hatékonyságát, 

azonban jelentősen romlik a mechanikai stabilitás. A pórusmérettel kapcsolatban pedig fontos 

megjegyezni, hogy a nagyon kicsi pórusméretű polimerek nem alkalmasak gyógyszervegyületek 

vérből vagy plazmából történő extrakciójára, mivel a mátrixban található proteinek eldugíthatják 

a pórusokat. A mintavételezés többféle eszközzel is végrehajtható. Attól függően, hogy a SLM és 

az akceptor fázis hol helyezkedik el, megkülönböztetünk ún. „pálca” alakú (23. ábra), „U” alakú 

és „Solvent-bar”-ME-t (SBME) (24. ábra). Az „U” alakú kialakítás (24. ábra, bal) volt az első 

ilyen eszköz. Ebben az esetben a membrán mindkét vége egy mikro-fecskendőhöz csatlakozik. Az 

egyiken az akceptor fázis bejuttatása történik, míg a másikkal annak gyűjtése és közvetlen 

injektálása mérőműszerbe. Ennek a megoldásnak a legnagyobb előnye a nagy felületi érintkezés a 

minta és az SLM között, ami még tovább növelhető, ha egy hosszabb polimer szálat egy megfelelő 
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hordozón körbe tekerve alkalmaznak. Hátránya azonban ezeknek a megoldásoknak, hogy az 

automatizálás nehezen megoldható. Ezért az automata mintavételezés megoldására irányuló 

fejlesztések leginkább a „pálca” alakú (23. ábra) megoldásra fókuszálnak, mivel így széles (1-1,2 

mm) belső átmérőjű üreggel is lehet dolgozni, amibe a mikro-fecskendő könnyen bejuttatható egy 

autosampler segítségével. 

 

24. ábra: „U” alakú és SBME megvalósítás vázlata 

 

A Solvent-bar Microextraction során a polimerrel létrehozott üreget feltöltik szerves oldószerrel, 

majd mindkét végét lezárják és így helyezik a mintába (24. ábra, jobb). Az extrakciót követően a 

polimert kiveszik a mintából és az akceptor fázist injektálják a mérőműszerbe. 

A „pálca” alakú megoldás jelenleg a legelterjedtebb, különösen az a változat, amikor a polimer 

egy mikor-fecskendő tűjén kerül rögzítésre. Ilyenkor a fecskendővel történik az akceptor fázis 

bejuttatása az üregbe, a mintavétel és az injektálás, valamint ez funkcionál a polimer 

tartóeszközeként is. Mivel ebben az esetben a polimerszál sokkal rövidebb, mint az „U” alakú 
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kialakításnál, a létrejövő folyadékfilm térfogata sokkal kisebb, ami az extrakció hatékonyságát 

növeli. 

Hasonlóan a SPME-hoz, a LPME bemutatott megvalósítási formáinak is a legnagyobb hátránya a 

technika áteresztőképessége. Ennek növelése érdekében kifejlesztették a 96-lyukú „plate”-hez 

alkalmazható technológiát (PALME: Parallel Artificial Liquid Membrane Extraction). Ebben az 

esetben egy klasszikus 96-lyukú „plate”-be kell a mintákat juttatni, ez lesz a donor „plate”, majd 

erre kell helyezni az akceptor „plate”-t, ami nem üreges, hanem sík porózus polimert tartalmaz. A 

következő lépésben történik az oldószer membránra juttatása, ez lesz a SLM, majd pedig erre kell 

pipettázni az akceptor fázist. A „plate”-t 15-30 percig rázatják, miközben a célvegyületek a 

mintából a SLM-n keresztül az akceptor fázisba kerülnek. Végül az akceptor fázist leszívják és 

leggyakrabban LC-MS készülékekkel elemzik. Az alkalmazott mintatérfogat tipikusan 200-400 

l, így a PALME kiválóan alkalmazható kis térfogatú biológiai minták (plazma, szérum, nyál, stb.) 

extrakciójára. 

 

 

 

Az előző fejezetben leírtakból jól látható, hogy a LPME különösen a HFME nagyon 

hatékony mintaelőkészítési, tisztítási módszer, mely jelentősen csökkenti a mintamátrix okozta 

problémákat. Az alkalmazott minták leggyakrabban a plazma és a vizelet, de kiválóan használható 

teljes vér, anyatej és nyál esetén is. A 12. táblázatban néhány példa található a LPME 

alkalmazására gyógyszervegyületek különböző mintákból történő meghatározása során. Látható, 

hogy a LLLPME különösen alkalmas gyógyszerek komplex biológiai mintákból történő 

extrakciójára. Alacsony polaritású vegyületek, mint pl. antidepresszánsok, antiepileptikumok 

közepes (>30%), vagy nagy (>60%) hatékonysággal nyerhetők ki három-fázisú technikával, míg 

poláris vegyületekre, köszönhetően a kis megoszlási hányados értékének, csak 0-30% közötti 

extrakciós hatékonyság jellemző. Gyenge bázisok, pl. benzodiazepinek, három-fázisú módszerrel 

történő extrakciója során az akceptor fázisnak erősen savasnak kell lenni, vagy pedig LLPME-t 

kell választani. Savas karakterű vegyületek szintén jól extrahálhatóak LLLPME alkalmazásával. 
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12. táblázat: néhány példa gyógyszervegyületek extrakciójára LPME technikával 

Meghatározandó 

anyag 

Kivitelezési 

mód 

Minta típusa SLM Akceptor fázis 

Amfetamin 

származékok 

LLLPME vér, vizelet Dihexil-éter 10 mM HCl 

Anabolikus 

szteroidok 

LLPME vizelet 1-oktanol 1-oktanol 

Antidepresszánsok LLLPME anyatej Polifenil-

metilsziloxán 

10 mM HCl 

Antidepresszánsok LLLPME vér, plazma Dodecil-acetát 200 mM HCOOH 

Gyulladáscsökkentők LLLPME vizelet Dihexil-éter 10 mM NaOH 

Bázikus gyógyszerek LLPME plazma 1-oktanol 1-oktanol 

Bázikus gyógyszerek LLLPME plazma vizelet 1-oktanol 10 mM foszfát-

puffer pH: 3 

Bázikus gyógyszerek LLLPME vér, plazma, 

vizelet 

Dihexil-éter 10-100 mM HCl 

 

Benzodiazepimek 

 

LLPME 

 

plazma, vizelet 

Dihexil-éter, 

1-oktanol, 

butil acetát 

Dihexil-éter, 

1-oktanol, 

butil acetát 

Cannabinol LLPME vizelet BSTFA+ 

1-oktán 

BSTFA+ 

1-oktán 

Királis gyógyszerek LLPME plazma Dihexil-éter 10 mM HCl 

 

Citalopram 

 

LLLPME 

 

plazma 

 

Dihexil-éter 

20 mM foszfát-

puffer, pH: 2,8 

Kokain LLPME vizelet, nyál CHCl3 CHCl3 

Dopamin LLPME vizelet 1-oktanol 1-oktanol 

Doppingszerek LLLPME vizelet 1-oktanol 50 mM NH3 

Metamfetamin LLLPME plazma, vizelet 1-oktanol 100mM HCl 

Mirtazepin LLPME plazma toluol toluol 

Poláris 

gyógyszervegyületek 

LLLPME plazma 1-oktanol 50 mM HCl 

Salbutamol, 

terbutalin 

LLLPME tabletta, vizelet Dihexil-éter 

+aliquat 336 

1 M NaBr 

Trifenil-foszfin oxid LLPME gyógyszer-

készítmények 

1-oktanol 1-oktanol 

Savas 

gyógyszervegyületek 

LLLPME szennyvíz 1-oktanol 10 mM 

(NH4)2CO3 

Gyulladáscsökkentők LLLPME szennyvíz 1-oktanol 10 mM NaOH 

Fluoxetin, 

norfluoxetin 

LLLPME szennyvíz Dihexil-éter Foszfát puffer 

LLPME: két-fázisú LPME; LLLPME: három-fázisú LPME; BSTFA: N,O-bis-(trimetilszilil)trifluoroacetamid 
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 A LPME-t a kinyerési százalékkal és a dúsítási hatékonysággal jellemzik. A kinyerés függ 

a megoszlási hányadostól, valamint a minta, a SLM és az akceptor fázis térfogatától. A kinyerés 

általában 10-90% közötti. Mivel az akceptor fázis térfogata elég kicsi, így az extrakció jelentős 

dúsítást is eredményez, vagyis nincs szükség koncentrálásra és visszaoldásra, ami az egyik 

legnagyobb előnye a technikának. A dúsulást a kinyerés és a minta térfogata határozza meg. A 

növekvő mintatérfogattal nő a dúsítási faktor. A tipikus dúsítási faktor 1 ml térfogatú minták esetén 

20-50 között változik, de az irodalomban leírtak már 1 liter minta esetén 27000-t is. Szintén az 

előnyei közé tartozik a technikának, hogy nagyon kevés a felhasznált oldószer mennyisége. A 

membránon immobilizált oldószer térfogat 5-20 l közötti. LLPME esetében az akceptor fázis 

szintén szerves oldószer, ennek térfogata pedig 2-30 l változik, vagyis a teljes 

oldószerfelhasználás maximum 40-50 l. 

Meg kell azonban említeni a hátrányát is, ami relatíve hosszú időtartam.  Ez 2 ml-nél kisebb minták 

esetén 15-45 percig is tarthat, míg 1 liter estén az egyensúly beállásának ideje elérheti akár a 2 órát 

is. Másrészről viszont az extrakció végén az akceptor fázis közvetlenül injektálható a 

mérőműszerbe (GC, GC-MS, HPLC, HPLC-MS, CE, CE-MS). 

Összefoglalva elmondható, hogy az előző fejezetben bemutatott mikroextrakciós technikák 

széles körben alkalmazhatóak a gyógyszer kutatás-fejlesztés, gyártás, minőség-ellenőrzés 

területein, illetve a diagnosztikában egyaránt. Ezen technikák fejlődése töretlen, hiszen mikro-

léptékben, szinte oldószer felhasználás nélkül dolgozhatunk, valamint alkalmasak gáz, folyadék 

és bizonyos esetekben szilárd minták vizsgálatára egyaránt (13. táblázat). 

 

13. táblázat: Mikroextrakciós technikák csoportosítása 

vizsgálandó 

anyag 

extrakciós 

fázis 

jellemző folyamatok egyensúly 

kialakulása 

technika 

megnevezése 

gáz szilárd szorpció és megoszlás gáz-szilárd HS-SPME 

folyadék szilárd szorpció és megoszlás folyadék-szilárd DI-SPME 

gáz folyadék megoszlás gáz-folyadék HS-LPME 

folyadék folyadék megoszlás folyadék-folyadék DI-LPME 
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4.5 Turbulens áramlású kromatográfia (Turbulent-Flow Chromatography: TFC) 

 Az előző fejezetben bemutatott különböző extrakciós és egyéb technikák használata a 

mintaelőkészítés folyamatát jelentős mértékben egyszerűsítheti, mivel kevesebb lépésre van 

szükség a folyamat során, így kevesebb a hibaforrás, azonban az áteresztőképesség növelésének 

ellenére, az egyes mérések időtartama még mindig viszonylag hosszú, ami leginkább az extrakciók 

hosszadalmas végrehajtásának a következménye. Jó példa erre a HS-SPME, ahol két egyensúly 

beállását is meg kell várni (lásd: 4.4.2 fejezet) a mintavételezés során, valamint ehhez hozzájön 

még a deszorpció időtartama a mérőműszer injektorában, ami akár több, mint 30 perces teljes 

vizsgálati időtartamot is eredményezhet. Ezen probléma kiküszöbölésére egy ígéretes on-line 

mintaelőkészítési eljárás a ’90-es évek végén bevezetett turbulens áramlású kromatográfia (TFC) 

alkalmazása, amely kiválóan alkalmas különféle biológiai minták (vér, plazma, szérum, vizelet, 

stb.) nagy hatékonysággal történő gyors vizsgálatára. A TFC-t LC-MS, illetve LC-MS/MS 

készülékkekkel kombinálva használják. A módszer legnagyobb előnye, hogy lehetővé teszi a 

vizsgálandó biológiai minták közvetlen injektálását és vizsgálatát, vagyis nincs szükség  

semmilyen (esetleg minimális) mintaelőkészítési lépés beiktatására. 

A technika azon alapszik, hogy egy arra alkalmas kolonnán elválnak egymástól a kisméretű 

meghatározandó és a biológiai mátrix nagyméretű (pl. fehérjék, lipidek) molekulái (25. ábra), 

aminek az alapja, hogy a TFC-ban, relatíve nagy szemcseméretű részecskékkel töltött oszlopokat 

használnak, ami nagy áramlási sebességek alkalmazását teszi lehető, így a kolonnában turbulens 

áramlás alakul ki. A kialakuló turbulencia eredménye, a mobil fázisban keletkező örvények miatt 

megnövekedett anyagtranszfer sebessége. A folyadékban kialakuló örvények hatására pedig 

végeredményben dugószerű áramlási profil jön létre, ami a sávszélesedés csökkenését 

eredményezi, ellentétben a „hagyományos” lamináris áramlási profillal szemben. A dugószerű 

áramlás során kialakuló koncentrációgradiens elősegíti az oldott molekulák diffúzióját az állófázis 

pórusaiba (25. ábra). Amennyiben a lineáris áramlási sebesség elég nagy, valamint a pórusátmérő 

eléggé kicsi, úgy az oldatban levő molekulák pórusokba történő belépése a molekula méretének a 

függvénye. Nagy áramlási sebességek esetén az adott molekula diffúziós koefficiensének jelentős 

hatása van az oszlop visszatartására. Vagyis a nagy molekulák (pl. proteinek) lassabban 
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diffundálnak, mint a kis méretűek (gyógyszerek, metabolitok), ennek következtében a kis 

molekulák képesek a pórusokba diffundálni és kölcsönhatásba lépni az állófázissal (25. ábra), míg 

a nagy molekuláknak a turbulens áramlás körülményei között nem áll elegendő idő rendelkezésre 

a pórusokba történő diffúzióra és így elválva a kis molekuláktól a hulladéktárolóba kerülnek. 

 

25. ábra: A TFC mechanizmusának sematikus ábrázolása 

 

 Az alkalmazott töltetes kolonnákban kialakuló turbulens áramlás függ az alkalmazott töltet 

szemcseméretétől, valamint a mozgófázis lineáris áramlási sebességétől és fizikai-kémiai 

tulajdonságaitól egyaránt. A turbulens áramlás kialakulásához rövid, nagy szemcseméretű 

kolonnák szükségesek, valamint olyan pumpák, melyek képesek a nagy áramlási sebesség 

fenntartására. 
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 Gyorsaságának, hatékonyságának és automatizáltságának köszönhetően a TFC-t egyre 

szélesebb körben alkalmazzák, napjainkban előszeretettel használják farmakokinetikai, ADME, 

metabolizmus vizsgálatokban és metabolitok azonosításában, továbbá különböző gyógyszerek, 

gyógyszermetabolitok biológiai mintákból történő minőségi és mennyiségi vizsgálata során. 

 

4.5.1 A TFC elméleti alapjai 

A HPLC készülékekben használt oszlopok belső átmérője 0,2–0,46 cm, amiben kis 

szemcseméretű (3-5 m) töltet található. A tipikus lineáris  áramlási sebesség átlagosan 0,1 cm/s. 

A klasszikus folyadékkromatográfia esetében az eluens lamináris áramlási profillal (26. ábra, bal) 

halad az oszlopban. Ilyen esetben a folyadékrétegek egymással párhuzamosan mozognak, ahol a 

különböző rétegek sebessége egymástól eltérhet. Az oszlop falának közelében haladó 

folyadékrétegek a súrlódási erő miatt lassabban haladnak, mint a kolonna közepén, így parabola 

alakú áramlási profil alakul ki (26. ábra, bal). A mozgófázisban levő molekulák az eltérő sebességű 

folyadékrétegek között diffúzióval mozognak, ami következtében a lassabb folyadékrétegekben 

lévő molekulák lemaradnak a gyorsabb rétegekbe diffundáló molekulákhoz képest, ami 

csúcsszélesedéshez, illetve „tailing”-es csúcsok kialakulásához vezet. Egy kritikus áramlási 

sebesség fölött a lamináris áramlás egyre rendezetlenebbé válik, a folyadékrétegek keverednek, 

örvények alakulnak ki a folyadékban, ami végül turbulens áramlás és dugószerű áramlási profil 

(26. ábra, jobb) kialakulását eredményezi, amiben a molekulák egy jól meghatározott sávban 

haladnak az oszlopon belül. 

 

 

 

26. ábra: Lamináris (bal) és turbulens (jobb) áramlási profil 
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A folyadékban kialakuló különböző méretű örvények hatására jelentősen megnő az 

anyagtranszport sebessége. A véletlenszerű mozgások a felszínek közelében jelentős 

koncentrációgradienst hoznak létre, ami pedig a molekulák diffúziójának a hajtóereje. Ebből 

következik, hogy a turbulens áramlás körülményei, amellett, hogy az örvények kialakulásának 

következtében jelentősen megnövelik az anyagtranszportot, koncentrációgradiens létrehozásával 

elősegítik a molekulák diffúzióját az állófázishoz, valamint a pórusokba. A kromatográfiás 

elválasztások hatékonyságát meghatározó tényezők az eluensben jelentkező anyagtranszport, 

valamint a molekulák diffúziója az állófázis pórusaiba. Turbulens körülmények között az áramlás 

jellegéből adódóan fokozódik a sugárirányú anyagtranszport a mozgófázisban. Az állófázis 

felszínének közelében és a pórusokban pedig a diffúzió érvényesül, amit a koncentrációgradiens, 

és a diffundáló molekula tömege szabja meg. A Fick-törvény alapján a koncentrációgradiens 

irányába áramló molekulák száma a következő egyenlettel határozható meg (14): 

 (14) 

ahol, Jr: a molekulák radiális irányú áramlása az állófázis felszínéhez; D: diffúziós együttható; 

dN/dr: a koncentrációgradiens az állófázis felszínének közelében 

 

A diffúziós együttható (D) nem tévesztendő össze az előző fejezetben használt megoszlási 

hányadossal, amit szintén „D”-vel jelöl a szakirodalom. 

A „D” pedig a következő egyenlettel számítható (15): 

 (15) 

ahol, k: konstans, melynek értékét a hőmérséklet, illetve az ütközési keresztmetszet határozza meg; M: molekulatömeg 

 

Az egyenletekből kitűnik, hogy a koncentrációgradienssel egyenes arányban változik a pórusokba 

történő beáramlás mértéke, míg a molekulatömeg növekedésével csökken a diffúzió mértéke a „D” 

értékének csökkenése következtében. Ebből az következik, hogy a nagyméretű molekulák 

lassabban diffundálnak, így a turbulens áramlás nagy sebessége mellett nincs idejük bejutni a 
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pórusokba, ezért tovább haladnak az oszlopon, míg a kis molekuláknak, mivel gyorsan 

diffundálnak, elegendő idő áll rendelkezésre, hogy az állófázishoz diffundáljanak és a töltet 

pórusaiba bejussanak, lehetővé téve a kis- és nagyméretű molekulák gyors elválasztását, 

felgyorsítva ezáltal a vizsgálandó molekulák (gyógyszerek, gyógyszermetabolitok) extrakcióját a 

különféle biológiai mintákból. 

Nyitott csőben vizsgálva viszkózus folyadékok áramlását, az áramlási profil leírására a Reynolds-

szám használatos, amely a következő egyenlettel (16) számolható: 

 (16) 

ahol, v: a folyadék áramlási sebessége;  a folyadék sűrűsége; df: a cső belső átmérője; 

η: a folyadék dinamikai viszkozitása 

 

TFC során az elválasztás turbulens körülmények között történik Azt a „Re” értéket, amelynél a 

turbulens áramlás kialakul, kritikus Reynolds-számnak nevezik, amely ebben az esetben ~2300 

fölötti értéket jelent. Mivel azonban a folyadékkromatográfiás elválasztás során töltött oszlopokat 

alkalmaznak, a turbulens körülmények kialakulásához szükséges feltételek jellemzésére ilyen 

esetekben a módosított Reynolds-szám (Re’) használható, ami a töltet szemcséinek átlagos 

átmérőjét foglalja magába: 

 (17) 

ahol, v: a folyadék áramlási sebessége;  a folyadék sűrűsége; dp: a töltet részecskéinek átlagos átmérője; 

η: a folyadék dinamikai viszkozitása 

 

A töltet szemcsék közötti tér a szemcsék átmérőjével egyenesen arányos. Töltött kromatográfiás 

kolonnákban vizsgálva a folyadékáramlást a kritikus „Re” érték 1 és 10 között van. Ez a viszonylag 

széles intervallum a töltet részecskéinek szabálytalanságából ered. Az egyenlet alapján jól látható, 

hogy a nagyobb szemcseméret esetén nagyobb „Re”-t kapunk, vagyis a szemcseméret növelése 

elősegíti a turbulens áramlás kialakulását. 
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4.5.2 A TFC során alkalmazott oszlopok 

TFC során a mozgófázis átlagos lineáris áramlási sebessége minimum 10 cm/sec. A 

hagyományos HPLC oszlopok nem alkalmasak turbulens áramlás körülményeinek kialakítására, 

mivel a kis részecskeméret (3-10 m) miatt, a turbulens áramlás kialakulásához szükséges nagy 

áramlási sebességek esetén nagyon jelentős nyomásnövekedés lép fel. Ezért a TFC-ban nagy 

szemcseméretű (35-75 m) oszlopokat használnak, melyek pórusmérete 60-120 Å közötti. A 

turbulens áramlás kialakulásához rövid (5 cm) oszlopok alkalmazása is elegendő, melyek belső 

átmérője 1 mm vagy 0,5 mm. Ilyen oszlopok esetében a turbulens áramlás kialakulásához 1 mm 

átmérőjű oszlop esetén 4-5 ml/perc, míg a 0,5 mm-es kolonnák használata során 1-1,5 ml/perces 

áramlási sebesség is elegendő. Ezen kolonnák hézagtérfogata 20, illetve 5 l, így az említett 

áramlási sebességekkel mindössze néhány másodperc is elegendő több oszloptérfogatnyi oldószer 

átpumpálására. 

A TFC során a molekulák elkülönítése két folyamattal valósul meg. Egyrészt, történik egy 

méretkizárás (lásd korábban), másrészt pedig az alkalmazott állófázis kémiai tulajdonságainak 

megfelelően kromatográfiás elválasztás is történik. Számos különféle állófázis áll rendelkezésre 

(14. táblázat), melynek a megválasztása a vizsgálat céljától és a célmolekulák fizikai-kémiai 

tulajdonságaitól függ. Eredetileg szilikagél alapú, módosított C-18-as tölteteteket fejlesztettek, de 

megtalálhatóak a C8 és C2-s módosított fázisok is. Később megjelentek a polimer alapú 

állófázisok (CycloneTM), amelyek széleskörben használhatóak, magukba foglalják a 

„hagyományos” RP-fázisokat, de megtalálhatóak „mix-mode”, valamint anion- és kationcserélő 

fázisok egyaránt. A TFC oszlopokra átlagosan 500 injektálás végezhető el, mielőtt a kolonnák 

hatékonysága jelentős mértékben csökkenni kezdene. Az injektálás előtt mindössze a minták 

centrifugálása szükséges, az oszlopok eltömődését, esetleg károsodását okozó nagyméretű 

„szennyezőanyagok” eltávolítása céljából. Az oszlopok élettartama tovább növelhető egyéb 

megoldásokkal. A pH csökkentésével visszaszorítható a különböző fehérjék és az állófázis közötti 

kölcsönhatások kialakulása, míg tetrahidrofurán hozzáadásával megakadályozható a lipidek 

felhalmozódása az oszlopon, így akár 2000 injektálás is elvégezhető egyetlen TFC oszlop 

felhasználásával, ami jelentős költségcsökkenést eredményez. 
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14. táblázat: TFC-ban alkalmazott tipikus állófázisok 

Állófázis Jellemzők Alkalmazhatóság 

Szilika-alapú állófázisok 

C-18 Apoláris molekulák esetén 

a legerősebb retenciójú. 

Gyengén poláros 

vegyületek esetén is 

alkalmazható. 

Gyógyszermolekulák, Zsírsavak 

18-P Alacsonyabb szén-

tartalmú, mint a C-18. 

Poláris gyógyszervegyületek, 

metabolitok 

C-8 Gyengébb retenció, mint a 

C-18, szelektivitása 

hasonló. 

Gyógyszermolekulák, metabolitok 

C-2 Erősen apoláris molekulák 

esetén alkalmazandó, 

amelyek elúciója nehezen 

megvalósítható C-8 vagy 

C-18 állófázisokon. 

Erősen apoláris molekulák 

Fenil Fordított fázisú, szelektív 

aromás komponensekre. 
Aromás vegyületek 

Fluor Nagy szelektivitás. Erősen lipofil molekulák, perfluorozott 

vegyületek 

 

Polimer-alapú állófázisok 

Cyclone Széleskörűen alkalmazható 

a célvegyületek komplex 

mátrixból történő 

meghatározására. 

Apoláris gyógyszermolekulák 

Cyclone-P Polárosabb, mint a 

Cyclone. 

Apoláris, és gyengén poláris 

vegyületek; szteroidok 

Cyclone MAX 

(kevert anion cserélő) 

Anion-cserélő ésRP 

elválasztásra is alkalmas. 

Poláris gyógyszermolekulák; gyengén 

savas gyógyszerek és metabolitok; 

antibiotikumok 

Cyclone MCX 

(kevert kation cserélő) 

Kation-cserélő és RP 

elválasztásra is alkalmas. 

Poláris gyógyszermolekulák; gyengén 

bázikus gyógyszerek és metabolitok; 

kábítószerek 

Cyclone MCX-2 

(kevert kation cserélő) 

Gyengébb ioncserélő, mint 

a Cyclone MCX állófázis 

esetén. 

Poláris gyógyszermolekulák; gyengén 

bázikus gyógyszerek és metabolitok;  
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A körülmények megfelelő megválasztása jelentős hatással van az egyes oszlopok hatékonyságára. 

Így pl. egy 50x0,5 mm-s Cyclone oszlop esetén, amennyiben az injektálás semleges pH-n történik, 

1 ml/perc áramlási sebesség mellett a kizárt molekulák mérete >15 kDa. Az áramlási sebességet 2 

ml/perc-re növelve, a méretkizárás alsó határa 8,7 kDa-ra csökkenthető, míg a minta 

savanyításával (pH=3) elérhető az 1 kDa-nál nagyobb molekulatömegű molekulák ~100%-nak 

kizárása. 

 

4.5.3 Megvalósítási lehetőségek 

A TFC-val történő mintaelőkészítés, a készülékben található szelepek, pumpák és az 

alkalmazott oszlopok számától függően többféle készülékelrendezésben is megvalósítható. Így 

megkülönböztetünk egyoszlopos egyszelepes egy- és kétpumpás; kétoszlopos egyszelepes, 

kétpumpás, illetve kétoszlopos, kétszelepes és két- vagy többpumpás megoldásokat egyaránt. A 

pumpa vagy pumpák biztosítják a turbulencia kialakulásához, illetve az analitikai elválasztáshoz 

szükséges áramlási sebességet, a szelepek segítségével a mozgófázis iránya szabályozható, az 

oszlopok pedig a tisztításért és/vagy kromatográfiás elválasztásért felelősek. 

 

4.5.3.1 Egy oszlopot, egy pumpát tartalmazó rendszer 

Az egykolonnás esetben mind a tisztítás, mind pedig az elválasztás a TFC kolonnán 

történik. Ennek az alapja, hogy a TFC kolonnának, bár jelentősen különböznek az analitikai 

kolonnáktól, van elválasztási képessége is. A legegyszerűbb megoldás esetében a rendszer egy 

szelepet, egy pumpát és egy oszlopot tartalmaz (27. ábra). A tisztítási lépés során a minta felvitele 

turbulens körülmények között történik, majd miután a vizsgálat szempontjából szükségtelen 

komponensek elhagyták a kolonnát egy váltó szelep segítségével a mozgófázis áramlási irányát 

megváltoztatva a meghatározandó komponensek a detektorba, leggyakrabban MS, kerülnek.. 

A folyamat első lépése a minta injektálása (27. ábra, bal panel), amely során a vizsgált 

minta turbulens körülmények között kerül a rendszerbe, ahol a TFC oszlopon megtörténik a 

meghatározandó kis molekulák és a mátrix nagy molekuláinak szétválasztása. A 

mátrixkomponensek hatékonyabb elválasztásának érdekében vizes mozgófázist célszerű 
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használni, illetve a pH csökkentésével visszaszorítható a vizsgálandó molekulák fehérjekötődése. 

Az alkalmazott körülmények között a mátrix nagyméretű komponensei a mozgófázissal a 

hulladékoldószer tárolóba kerülnek, míg a vizsgálandó molekulák az oszlopon maradnak. A 

következő lépés az elúció (27. ábra, középső panel), amikor a szelep átkapcsolásával az áramlás 

iránya megfordul és az oszlop által visszatartott molekulák a mérőműszerbe kerülnek. A 

vizsgálandó molekulák szelektív elúcióját megfelelő eluotróp erősségű oldószer megválasztásával 

lehet elérni. A folyamat utolsó lépésében pedig az oszlop mosása és egyensúlyba hozása történik 

(27. ábra, jobb oldali panel), amikor az áramlás iránya újra megfordul és az eluens újra a 

hulladékgyűjtőbe kerül, lemosva az oszlopról az esetleg rajtamaradt anyagokat és egyensúlyba 

hozva az álló és mozgófázist. 

 

 

                  mintafelvitel és tisztítás                           elúció    „mosás” 

 

27. ábra: egypumpás, egyszelepes, egyoszlopos TFC megvalósítás 

 

Ennek a megoldásnak az előnye az egyszerűsége, és a gyorsasága. A teljes folyamat mindössze 1-

4 percet vesz igénybe. Mivel a TFC kolonna elválasztási hatékonysága jelentősen kisebb egy 

analitikai kolonnához viszonyítva, ezért ezt a megvalósítást egy, vagy csak néhány 

meghatározandó komponenst tartalmazó minta esetében célszerű alkalmazni. A technika hátránya, 

hogy a turbulens áramlás körülményeit (4-5 ml/perc áramlási sebesség) a leggyakrabban 

detektorként alkalmazott MS készülékek, az ultra nagy vákuum, miatt nem képesek kezelni, ezért 

szükség van az eluensáram elosztására, amit az MS már kezelni tud (<1 ml/perc), ami azonban a 
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hatékonyság csökkenését eredményezi. Az eluensáram elosztás rontja a kimutathatóságot, 

azonban a kisebb érzékenység nem az MS készülékből eredő probléma, hanem az eluensáram 

elosztása következtében a műszerbe bekerülő vizsgálandó anyag mennyiségének jelentős 

csökkenése okozza. Mivel a rendszer csak egy pumpát tartalmaz a probléma megoldása csak az 

eluensáram elosztásával lehetséges. A 0,5 mm átmérőjű TFC oszlop alkalmazása során már 1-1,5 

ml/perc áramlási sebesség is elegendő a turbulens áramlás kialakulásához, amit egyes MS 

készülékek vákuumrendszere már képes kezelni, így ezekben az esetekben módosítás nélkül 

alkalmazható a módszer. Az eluens áram elosztás helyett az elúciót végezhetik lamináris áramlási 

körülmények között is, ami megfelelő az MS-nek, azonban ez széles, „tailing”-s csúcsok 

kialakulását eredményezi, a TFC oszlopok nagy szemcseméretű töltete miatti alacsony elméleti 

tányérszámok következtében. További probléma, hogy amennyiben a mérést megelőzően más 

mintaelőkészítési eljárást nem használtak, a meghatározandó molekulákkal együtt eluálódó 

kisméretű mátrixkomponensek (pl. foszfolipidek) miatt ún. ionelnyomás tapasztalható, ami 

szintén rontja a detektálhatóságot. 

 

4.5.3.2 Két pumpát és egy oszlopot tartalmazó rendszer 

 Az előző fejezetben bemutatott megvalósítás során felmerülő problémák kiküszöbölhetők 

egy újabb pumpa alkalmazásával (28. ábra). A minta bejuttatása és tisztítása (28. ábra, bal panel) 

ebben az esetben is turbulens körülmények között történik (4-5 ml/perc), azonban az elúció (28. 

ábra középső panel) során az eluensáram elosztás helyett az elúciót lamináris áramlási 

körülmények között végzik egy másik pumpa (eluting pump-pumpa-II) segítségével, ami 

megfelelő az MS-nek. További előnye a 2. pumpa alkalmazásának, hogy lehetővé teszi a turbulens 

körülmények közötti tisztítás során alkalmazott vizes alapú mozgófázis megfelelő eluotróp 

erősségű oldószerre/oldószer elegyre történő cseréjét. Azonban továbbra is hátránya a 

technikának, a nagy szemcseméretű töltet, és az alacsony tányérszám miatti csúcsszélesedés, 

valamint a „tailing” jelensége. 
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               mintafelvitel és tisztítás                       elúció    „mosás” 

28. ábra: kétpumpás, egyszelepes, egyoszlopos TFC megvalósítás 

 

4.5.3.3 Két pumpát és két oszlopot tartalmazó rendszer 

 Az egyoszlopos megoldások egyszerűsége ellenére a gyakorlatban a TFC-t leggyakrabban 

egy második HPLC oszloppal kiegészítve alkalmazzák (29. ábra), ami egy további kromatográfiás 

elválasztást biztosít, így növeli az elválasztás hatékonyságát, így csökken a csúcsszélesedés és a 

„tailing”, vagyis élesebb kromatográfiás csúcsokat kapunk. A minta bejuttatás és tisztítás (29. ábra, 

bal panel) az egyoszlopos technikához hasonlóan turbulens körülmények között történik. A TFC 

oszlop a minta kisméretű molekuláit visszatartja, míg a nagy molekulák az eluenssel a 

használtoldószergyűjtő edénybe kerülnek. Ez után következik a TFC oszlopon maradt 

komponensek átvitele az analitikai oszlopra (29. ábra, középső panel), úgy, hogy a 

szelepátfordításával megfordul az eluens áramlási iránya a TFC oszlopon. A kétoszlopos 

megvalósítás alkalmazásának alapfeltétele, hogy a HPLC oszlop visszatartó ereje nagyobb legyen, 

mint a TFC oszlopé. Az elúció során (29. ábra, középső panel) az eluenst először úgy kell 

megválasztani, hogy a TFC oszlopról eluálja a meghatározandó molekulákat, de ne legyen elég 

erős az analitikai oszlopról történő elúcióhoz. Így a célmolekulák az analitikai oszlop elején 

összegyűlnek, majd megfelelő oldószerre történő váltás után megtörténik az elválasztás, végül 

pedig a detektálás. A harmadik lépésben a TFC oszlop mosása következik megfelelő oldószerrel 

(29. ábra, jobb panel), melynek célja, hogy az esetleg a TFC oszlopon visszamaradt komponensek 

eltávolításra kerüljenek, megelőzve ezzel a keresztszennyeződést. Végül megfelelő oldószert 

pumpálnak át mind az analitikai, mind pedig az extrakciós (TFC) kolonnán, ezzel előkészítve a 
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rendszert a következő injektálásra. A TFC oszlopot a következő mintafelvitel előtt vizes 

mozgófázissal kell átöblíteni, így megelőzhető a biológiai mátrix fehérjéinek kicsapódása a 

rendszeren belül. 

 

     

                  mintafelvitel és tisztítás                          elúció        „mosás” 

 

29. ábra: kétpumpás, egyszelepes, kétoszlopos TFC megvalósítás 

 

A módszer előnye, az egy oszlopos megoldáshoz képest, hogy a TFC oszlopról történő átvitel után 

a vizsgálandó molekulák összegyűlnek az analitikai oszlop elején, ami a kromatogramon éles 

sávok megjelenését eredményezi, viszont a megfelelő analitikai oszlop megválasztása kritikus, a 

módszerfejlesztés folyamata, többek között a célmolekulák TFC oszlopról a HPLC kolonnára 

történő átvitelhez szükséges feltételeknek megfelelő mozgófázis megtalálása eléggé munka- és 

időigényes. Ezért a hatékonyság további növelése, és a folyamat egyszerűsítése érdekében további 

technikai megvalósítások (izokratikus fókuszálás, továbbfejlesztett izokratikus fókuszálás) is 

kifejlesztésre kerültek, melyek során további szelepek és pumpák kerültek beépítésre a rendszerbe. 

 

4.5.3.4 Izokratikus fókuszálás 

 Az izokratikus fókuszálás során egy újabb szelepet és pumpát alkalmaznak a TFC oszlop 

és a HPLC oszlop között, amely egy T-elágazáson keresztül kapcsolódik a rendszerhez (30. ábra) 

A minta bejuttatása (30. ábra, felső panel) a korábban leírt módon történik. A TFC oszlopon 

történő extrakciót követően, következik az meghatározandó molekulák transzfere a HPLC 

kolonnára szerves oldószer alkalmazásával (30. ábra, középső panel). 
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30. ábra: Izokratikus fókuszálás folyamata és a rendszer felépítése 

felső panel: injektálás, középső panel: izokratikus fókuszálás, alsó panel: elúció 
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Ennek során az izokratikus pumpa 100%-ban vizes alapú eluenst juttat a rendszerbe, amely 

keveredik a célvegyületek átviteléhez használt szerves mozgófázissal még a HPLC oszlop elérése 

előtt, így a szerves oldószer felhígul, így csökken az eluotróp erőssége. Ennek következtében a 

minta komponensei egy éles sávban koncentrálódnak az analitikai oszlop elején. Miután a 

transzfer és a fókuszálás megtörtént a vizsgálandó molekulák egy másik HPLC pumpa 

segítségével elválasztást követően kerülnek a detektorba (30. ábra, alsó panel). A módszer 

legnagyobb előnye az, hogy az analitikai elválasztásért felelős oszlop kiválasztásakor elegendő a 

kívánt kromatográfiás elválasztást figyelembe venni, a TFC és a HPLC kolonna egymáshoz 

viszonyított jellemzői elhanyagolhatók. Ennek következtében jelentősen csökken a 

módszerfejlesztéshez szükséges idő. 

 

4.5.3.5 Módosított izokratikus fókuszálás 

 A ciklusidők tovább csökkenthetők az előző rendszer további módosításával. Ebben az 

esetben a TFC oszlop áramlását szabályozó szelephez egy ún. transzfer-hurkot kapcsolnak, ami 

szerves oldószerrel van feltöltve (31. ábra). Mivel az izokratikus fókuszálás során a TFC oszlopon 

történő tisztításhoz használt vizes eluenst szerves oldószerre kell cserélni az átviteli szakaszt 

megelőzően, az ehhez szükséges idő csökkenthető a hurok beépítésével. Miután a TFC oszlopon 

a már ismert körülmények között megtörtént a meghatározandó molekulák és a 

mátrixkomponensek elválasztása (31. ábra, felső panel), a váltószelep segítségével a hurokban 

tárolt szerves oldószerrel azonnal végrehajtható a célvegyületek átvitele a HPLC oszlopra (31. 

ábra, középső panel). Alternatív megoldásként a hurok pozíciójába csatlakoztatott pumpa 

segítségével is megvalósítható a folyamat, azonban ez a megoldás jóval drágább, mint egy hurok 

alkalmazása. A minta elúciója egy másik pumpa alkalmazásával, a TFC oszlop tisztításával és a 

hurok friss oldószerrel történő feltöltésével párhuzamosan történik (31. ábra, alsó panel). Ezt 

követően a szelepek visszaállnak a kiindulási helyzetbe és a rendszert vizes mozgófázissal öblítik 

át, előkészítve a következő injektálásra.  

 

 



  

 

 

 
 

 

 

 EFOP-3.4.3-16-2016-00021 

A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének  

és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében 

88 

 
 

 
 

 

31. ábra: Módosított izokratikus fókuszálás folyamata és a rendszer felépítése 

felső panel: injektálás, középső panel: izokratikus fókuszálás, alsó panel: elúció 
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Az izokratikus fókuszálás segítségével teljesen automatizált módon megvalósítható a 

biológiai minták tisztítása és a célvegyületek koncentrálása, így lehetővé válik alacsony 

koncentrációban jelen lévő komponensek minőségi és mennyiségi vizsgálata egyaránt. 

Amennyiben a vizsgálandó anyagok koncentrációja nagyon alacsony (pl. metabolitok), ennek a 

rendszernek a tovább fejlesztésével lehetőség nyílik on-line mintakoncentrálásra. Ilyen esetekben 

egy további szeleppel és egy másik HPLC oszloppal kell bővíteni a rendszert. A módszer alapja 

megegyezik az izokraktikus fókuszálással, azzal a különbséggel, hogy a vizsgálandó mintát 

többször egymás után injektálják a rendszerbe, melyek a tisztítás és transzfer után az első HPLC 

kolonna elején összegyűlnek, mivel a mozgófázis ezekben a lépésekben vizes alapú. Megfelelő 

számú injektálást követően történik a gradiens elúció. A harmadik szelep szerepe, hogy elossza az 

eluensáramot a hulladékoldószer tároló (mintabevitel és tisztítási lépés), illetve a 2. analitikai 

oszlop (elúció) között. Az elúcióval egyidőben pedig megtörténik a rendszer regenerálása és a 

hurok friss oldószerrel való feltöltése. Ebben az esetben az első HPLC oszlop analitikai 

előtétkolonna szerepét tölti be. Ez a megoldás kiválóan alkalmazható nagyon kis koncentrációban 

jelen levő gyógyszermetabolitok azonosítása során. Ezeknél a megoldásoknál az analitikai oszlop 

kapacitása határozza meg, hogy legfeljebb mekkora mértékű koncentrálás érhető el, ezért ennek 

figyelembe vétele fontos szempont a módszerfejlesztés során. 

 

4.5.3.6 Az áteresztő képesség növelése-Többcsatornás rendszerek (Multiplexing) 

 A TFC legnagyobb előnye egyéb, széleskörűen alkalmazott mintaelőkészítési eljárásokkal 

(PPT, LLE, SPE, SPME, LPME) szemben, hogy jelentősen lecsökkenti a mintaelőkészítés, ezáltal 

pedig a teljes vizsgálat időttartamát. Bár a TFC-LC-MS rendszerek gyors mintaelőkészítést 

tesznek lehetővé (1-4 perc), a készülékek adta lehetőségek nincsenek megfelelően kihasználva, 

mivel a teljes ciklus csak kis hányada a tényleges mérés. A folyamat során ugyanis az MS készülék 

a TFC-oszlopra történő mintafelvitel, a transzfer, valamint a mosás ideje alatt is készenléti 

(standby) állapotban van. Ezt a „felesleges” időt kihasználva az áteresztő képesség növelhető, két 

vagy akár négy TFC-HPLC rendszer párhuzamos, de időben eltolt alkalmazásával, vagyis az 

áteresztő képesség 2-4x-re növelhető (32. ábra). Az, hogy éppen melyik készülék áll kapcsolatban 
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az MS detektorral, egy diverter szelep segítségével szoftveresen vezérelhető, így minimalizálható 

a MS feleslegesen készenlétben töltött ideje. Az ilyen rendszerekbe a minták injektálása történhet 

a TFC oszlopra, vagy közvetlenül a HPLC kolonnára is. Utóbbi esetben a berendezés 

hagyományos HPLC-ként működik, így ebben az esetben szükség van valamilyen egyéb (off-line) 

mintaelőkészítési technika alkalmazására a minta injektálása előtt. 

 

 

32. ábra: Négycsatornás multiplex rendszer felépítése (AS: Auto-sampler) 

 

4.5.4 A TFC módszerfejlesztés és használat során fellépő legjelentősebb problémák 

4.5.4.1 Keresztszennyeződések (carryover) 

 A TFC gyorsasága mellet másik nagyon nagy előnye egyéb technikákkal szemben, hogy 

lehetővé teszi komplex biológiai minták közvetlen, vagy csak minimális mintaelőkészítéssel 

történő vizsgálatát. Ebből ered azonban egyben legnagyobb hátránya is, a keresztszennyezések 
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fellépése, ami leginkább az autosampler használatához kötődik, de hozzájárul az oszlop, valamint 

az alkalmazott szelepek is. 

A keresztszennyezésekért leginkább (~40%) az automata mintaadagolóban kicsapódott fehérjék 

felelősek. Ezért közvetlenül a minták injektálása előtt, illetve után szükséges az autosampler 

fecskendő, tű és az injektorszelep vízzel vagy vizes oldattal történő átöblítése a fehérjék 

kicsapódásának megelőzése érdekében. A minta összetevői és a készülék belső felülete között 

kialakuló kölcsönhatások csökkentése érdekében célszerű az öblítéshez használt oldat pH-nak 

csökkentése is (0,1% HCOOH, CH3COOH). Az injektálást követő vizes öblítés után pedig 

szükséges a rendszer erős szerves oldószerrel (MeOH vagy CH3CN) történő mosása a hidrofób 

komponensek eltávolítása érdekében, de bizonyos esetekben különböző oldószerkeverékek 

alkalmazása célravezetőbb. Leggyakrabban i-PrOH:CH3CN = 1:1 arányú keverékét alkalmazzák, 

melyhez esetenként 10% acetont vagy DMSO-t kevernek. 

A keresztszennyezés második jelentős forrása maga a TFC kolonna, pontosabban az oszlop 

pórusaiban maradt kicsapódott fehérjék, és a minta egyéb összetevői. A mérések között fontos az 

oszlop alapos tisztítása, mivel az alkalmazott eluens nem elég erős a visszamaradt komponensek 

eltávolításához. Erősebb szerves mozgófázis alkalmazása javíthatja a mosás hatásfokát, azonban 

egyúttal rontja a kromatográfiás elválasztás hatékonyságát, ezért kvaterner rendszerek alkalmazása 

előnyösebb TFC esetén, ami lehetővé teszi erősebb oldószerek/oldószerkeverékek alkalmazását a 

mosási fázisban, míg a kromatográfiás elválasztás során gyengébb eluotróp erősségű szerves 

oldószer használható eluensként. Az oszlop pórusaiban, valamint a csatlakozókban maradt 

kicsapódott fehérjék hatékonyan eltávolíthatók az extrakciós kolonna ellenirányú öblítésével. A 

vizsgálandó komponensek transzferét követően szelepek segítségével megfordítják a mozgófázis 

áramlási irányát, és az oszlopon maradt szennyeződéseket visszafelé eluálva juttatják a 

hulladékoldószer tárolóba. Ez a megoldás azonban az oldószeres hurkot alkalmazó módosított 

izokratikus fókuszálás esetén csak a hurok eltávolításával valósítható meg, ami megnöveli a 

módszer időigényét, így alkalmazása nem célszerű. További lehetőség a keresztszennyeződések 

megelőzésére a TFC kolonnák mosása közvetlenül a transzer után, valamilyen nagyon erős 

oldószerrel, ami elősegíti az oszlopon maradt fehérjék szolubilizálását. Ez pl. 15% CH3COOH 
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hozzáaadásával megvalósítható, azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy ilyen alacsony pH-n 

csak a polimer típusú fázisok stabilak. Tovább csökkenthető a keresztszennyeződések mértéke 

tetrahidrofuránnal (THF) történő plusz mosási lépés beiktatásával, ami növeli az oszlopok 

élettartamát, de károsítja a HPLC készülékekben leggyakrabban alkalmazott poli(éter-éter-keton) 

(PEEK) csöveket és csatlakozókat, ezért csak akkor használható, ha a műszer minden eleme 

rozsdamentes acélból készült. Másik lehetőség, hogy megfelelően rövid mosási periódusok 

mellett, THF helyett CH3CN/i-PrOH/(CH3)2CO/HCOOH=40/40/15/5 arányú keverékét 

használjuk, amely PEEK anyagú alkatrészeket tartalmazó rendszerekben is alkalmazható. 

A harmadik említett forrása a keresztszennyeződéseknek az alkalmazott szelepek. Ennek mértéke 

egyszelepes rendszerek esetén a legkisebb, azonban az ilyen készülékek teljesítménye elmarad a 

többszelepes megoldásokhoz képest. Ezért kevesebb szelep alkalmazása nem előnyös módszer az 

keresztszennyezés mértékének csökkentésére. A szelepek mosási fázis alatt történő többszöri 

átkapcsolásával azonban növelhető a tisztítás hatékonysága, ami csökkenti a keresztszennyezést. 

Mindezek mellett a PEEK csövek és csatlakozók helyett Poli(aril-éter-keton) (PAEK) 

alkalmazásával szintén csökkenthető a probléma. 

 

4.5.4.2 Mátrixhatás 

 A másik jelentős probléma a TFC-LC-MS/MS mérések során a fellépő mátrixhatás. Míg a 

keresztszennyeződések forrása leginkább a készülékek TFC részéhez kapcsolódik, addig ez a 

probléma leginkább a detektorként alkalmazott tömegsektrométéreket érinti. A mátrixhatás 

minimalizálása kiemelten fontos különösen mennyiségi meghatározások esetén. 

A leggyakrabban alkalmazott plazma minták esetében a mátrixhatást a minta fehérje és 

foszolipid tartalma okozza. A korábban bemutatott PPT egyik hátránya, hogy csak a fehérjék 

eltávolítására alkalmas. PPT-val végzett mintaelőkészítéssel összevetve a TFC alkalmazása 

jelentős mértékben csökkenti a mintában maradt foszfolipidek szintjét, ami növeli a MS 

hatékonyságát, mivel csökken az ún. ionelnyomás mértéke, ami a mátrixhatás következménye. 

Mivel azonban a foszfolipidek eltávolítása nem valósítható meg teljes mértékben TFC 

alkalmazásával sem, ezért MS detektáláson alapú mérések során a mártixhatás további 
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csökkentése érdekében célszerű a minta hígítása, továbbá, amennyiben mennyiségi meghatározás 

is történik, megfelelő belső standard hozzáadása a mintához, az injektálást előtt. 

 

4.5.5 TFC felhasználási területei 

 A TFC-LC/MSMS technika rendkívül széles körben alkalmazható köszönhetően a 

sebességének, valamint annak, hogy lehetővé teszi a vizsgálati minták közvetlen, esetleg 

minimális mintaelőkészítést követő injektálását. Legjelentősebb felhasználási területe a gyógyszer 

kutatás-fejlesztés (K+F), ami magába foglalja mind a preklinikai-, mind pedig a klinikai fázis I-III 

vizsgálatokat egyaránt, de alkalmazása kiterjed különböző labordiagnosztikai, toxikológiai, 

igazságügyi, élelmiszer és környezetvédelmi vizsgálatokra is. 

 A gyógyszer K+F során a leggyakrabban vér-, plazma, illetve vizeletminták használnak, 

melyek nagyon sok különféle fehérjét és egyéb nagyméretű komponenseket (lipidek, 

foszfolipidek), valamint a vizsgálatok szempontjából érdektelen  anyagokat (sók, cukrok) 

tartalmazhatnak, amelyek TFC segítségével nagyon gyorsan, automatizált módon elkülöníthetők 

a kisméretű meghatározandó molekuláktól. A preklinikai és klinikai fázis I-III vizsgálatok során 

meglehetősen nagyszámú biológiai minta kerül feldolgozásra, melyekből a vizsgálandó molekula 

szintjének meghatározása mellett az ADMET vizsgálatok során különböző metabolitok 

meghatározását is el kell végezni. Ezek mind méret, mind fizikai-kémiai tulajdonságok 

szempontjából rendkívül változatosak lehetnek, továbbá koncentrációjuk jellemzően alacsony az 

adott mintákban. A kétoszlopos megvalósítással, illetve az izokratikus fókuszálás alkalmazásával 

azonban ezek a vizsgálatok is gyorsan, nagy érzékenységgel kivitelezhetők. A TFC-t gyorsasága, 

hatékonysága és az a tulajdonsága, hogy lehetőség van a vizsgálandó anyagok on-line 

koncentrálására alkalmassá teszi széleskörű alkalmazásra a gyógyszer K+F valamennyi fázisában. 

A 15. táblázatban néhány alkalmazás látható a teljesség igénye nélkül. A feltüntetett alkalmazások 

esetén minden esetben tömegspektrometriás detektálás töertént. 
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15. ábra: Példák TFC alkalmazására 

Alkalmazás/vizsgált molekula Minta típusa 

Amitriptilin, desipramin, imipramin,  nortriptilin Szérum 

Terbinafin Plazma 

25-hidroxivitamin, D2/D3 vitamin Szérum 

Buszulfán Szérum/Plazma 

Cyclosporin A, tacrolimus, sirolimus Teljes vér 

Sirolimus, everolimus Teljes vér 

Kreatinin Plazma 

Ketokonazol Plazma 

Tesztoszteron Szérum 

Dextrorphan, dextrometorphan Plazma 

Doxazosin, flukonazol, dofetilid Plazma 

Gyógyszerjelölt molekulák Szérum 

 

 

 Mindezeken túl a TFC kiválóan alkalmazható toxikológiai, igazságügyi, dopping, 

élelmiszer és környezetanalitikai vizsgálatokban egyaránt (16. táblázat). A technika lehetővé teszi 

abúzuspotenciállal rendelkező gyógyszerek gyors, megbízható kimutatását. Élelmiszer 

vizsgálatok során is hatékonyan alkalmazható, mivel az élelmiszerek mátrixára magas zsír-, és 

fehérjetartalom jellemző, kiválóan használható többek között méz, különböző állati szövetek, 

valamint tej vizsgálatára is. Sikeresen alkalmazták továbbá, tejmintákban lévő állatgyógyászati 

készítmények és antibiotikum-maradványok meghatározására során is. Környezeti minták esetén 

is használják, segítségével viszonylag egyszerűen meghatározható különféle antibiotikumok 

jelenléte és mennyisége vízmintákban. Mivel a antibiotikumok és maradványaik koncentrációja a 

a vízmintákban nagyon alacsony (pg/ml), ezért a LC-MS rendszerbe történő injektálást 

megelőzően szükséges a minták tisztítása és koncentrálása, ami egyéb, off-line technikák 
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alkalmazásával nagyon időigényes lehet. A TFC felhasználásával teljes mértékben automatizált 

módon megvalósítható a minták koncentrálása (izokratikus fókuszálás, stb.), így néhány perc alatt 

elvégezhetők a meghatározások, míg a „klasszikus” technikák használata esetén ehhez akár több 

10 percre, de akár néhány órára is szükség lehet. Itt is, hasonlóan az előző felhasználáshoz, minden 

esetben, a célmolekulák detektálása API-MS-el történt. 

 

16. táblázat: A TFC felhasználása élelmiszer-, és környezeti minták esetén 

Vizsgált komponens(ek) Minta mátrix 

Kinolonok Méz 

Enrofloxacin, ciprofloxacin Emberi fogyasztásra alkalmas állati szövetek 

Állatgyógyászati készítmények Tej 

PFOS (perfluorooktán-szulfát) Folyóvíz 

Fertőzésellenes szerek Szennyvíz 

Peszticidek Felszíni vizek, ivóvíz 
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ÖSSZEGZÉS 

 Ahogyan az korábban említésre került, az analitikai mérések egyik kritikus pontja, ha nem 

a legkritikusabb, a mintaelőkészítés. A megfelelő technika kiválasztásánál több tényezőt (idő, 

minta mennyisége, szelektivitás, felhasznált oldószer mennyisége, lépések száma, on-line 

kapcsolási lehetőség, stb.) is figyelembe kell venni. A 17. táblázatban összefoglalt technikákon 

kívül természetesen egyéb lehetőségek is rendelkezésre állnak, illetve a bemutatott technikai 

kivitelezéseken túl egyéb megvalósítási lehetőségek is vannak. 

 

17. táblázat: a bemutatott mintaelőkészítési technikák összehasonlítása 

megnevezés extrakció 

ideje 

(perc) 

szelektivitás Többlépéses 

folyamat 

oldószerigény On-line 

kivitelezés 

PPT <10 alacsony + 

(centrifugálás) 

nagy - 

LLE 15-20 közepes + nagy + 

SPE 15-25 közepes + nagy + 

SPME 10-60 közepes adszorpció/deszorpció nincs + 

SBSE 30-240 közepes adszorpció/deszorpció nincs - 

LPME 10-60 közepes + nagyon kicsi - 

MEPS 1-5 közepes + nagyon kicsi + 

MIPs 15-20 nagy + kicsi + 

TFC <5 közepes - nincs? + 

 

 A bioanalitikai vizsgálatokban, valamint a labordiagnosztikában jelenleg legelterjedtebben 

a SPE-t használják, de egyre jobban teret hódítanak a különböző, sokkal költséghatékonyabb, 

mikroextrakciós technikák és egyéb eljárások is. A gazdaságossági szempontok mellet ezek a 

mikroextrakciós eljárások további előnyökkel is rendelkeznek. A felhasznált „veszélyes” szerves 

oldószerek mennyiségének jelentős mértékű csökkenése, vagy akár teljes mértékű eliminálása 

mind munkaegészségügyi, mind pedig környezetvédelmi szempontból kiemelten fontos. További 

előnyt jelent a nagymértékű koncentrálódás, ami növeli az érzékenységet, illetve csökkenti a 
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lépések számát (nincs szükség az oldószer eltávolítására és a minta visszaoldására), ami az 

analízisre (mintaelőkészítés + mérés) fordított idő jelentős mértékű csökkenését, ezzel együtt az 

áteresztő képesség növekedését (minta/ráfordított idő) eredményezi. 

 A rendelkezésre álló technikák száma a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően 

folyamatosan nő. Mivel ezen jegyzet keretei nem teszik lehetővé minden módszer ismertetését, 

illetve a bemutatásra került mintaelőkészítési technikák részletekbe menő leírását, azoknak akik 

további, illetve részletes információt kívánnak szerezni erről a tudományterületről ajánlom az 

irodalomjegyzékben felsorolt szakkönyveket és szakmai közleményeket. 
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