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Egészségkárosító (rákkeltő, 
toxikus, stb) vegyületek jelenléte

Hamisítás, doppingolás, 
illegális anyagok

Gyógyszerbiztonság, 
gyógyszerfejlesztés

Klinikai diagnosztika, terápiás 
dózis beállítása

Környezetvédelem, 
környezetmonitorozás

Analitikai kémia: minőségi és mennyiségi elemzések

→Mi van benne?
→Mennyi van benne?



NÉBIH 2018

NÉBIH 2017

Tű a szénakazalban?

NÉBIH 2020

Határérték feletti 
benzopirén és policiklikus
aromás szénhidrogének 
(PAH-ok)



Klenbuterol: 

→ Nincs tolerált mennyiség
→ Elvárt kimutatási határ: 0,2 ng/mL
→ Alberto Contador (2010): 0,05 ng/mL

Például: növényi hatóanyagok

Tropán alkaloidok (atropin, szkopolamin):

→ gyomnövény szennyezésből származnak
→ csattanó maszlag, nadragulya
→ élelmiszerekben: maximum 1 µg/kg

Mennyi az annyi?

Fotó: https://www.dunaipoly.hu/

Például: doppingszerek

→ kimutatási határ vs. döntési határ
→ tipikusan: 0-10 µg/mL



1 g 1 kg, 
103 g

1 t, 
106 g

1 mg, 
10-3 g

1 µg, 
10-6 g

1 ng, 
10-9 g

1 kt, 
109 g

Kockacukor: 3,5 g

Ember: 
70 kg

M2 metró: 
27 t

Sejt: 1 ng

Pollenek: 
1 µg

A tömeg (m)

1 ag, 
10-18 g



A molekulák tömege

Molekulatömeg = a molekulát felépítő atomok („építőelemek”) tömegének összege

Glükóz, szőlőcukor:
C6H12O6

6 db szénatom 12 db hidrogénatom
6 db oxigénatom

(6 x 12) + (12 x 1) + (6 x 16)  = 180
A molekula egyedi fizikai 

jellemzője!



A molekulák tömegének mérése

TÖMEGSPEKTROMÉTER



- Műszeres elemzési technika
- Vegyületek azonosítása az építőköveik (atomok) alapján
- Molekulatömeg meghatározása + a kisebb szerkezeti elemek tömegének meghatározása
→ A molekulára jellemző egyedi azonosító („ujjlenyomat”)
→ Bonyolult összetételű (pl. biológiai) mintából is

- Nagy érzékenység: akár pg (10-12 g) alatti mennyiségben jelenlévő vegyületek

A tömegspektrometria

m/z



A tömegspektrométerek működése

Töltések nélkül nem megy!

Fotó: https://physics.stackexchange.com/
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tömegspektrum

A tömegspektrométerek működése

A minta 
semleges 
molekulái
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A különböző tömegű ionok m/z szerinti elválasztása elektromos és/vagy
mágneses tér alkalmazásával történik.

Például:
Mágneses erőtérben a töltéssel rendelkező részecskék eltérülnek eredeti
haladási irányuktól.

→ tömeg (m), töltésszám (z)
szerinti szétválás

A tömegspektrométerek működése
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Mikroorganizmusok azonosítása

→Mikroorganizmusok (baktériumok, gombák) sejtfelszíni fehérjéi 
könnyedén detektálhatóak tömegspektrometriával.

Mi az a fehérje???

Fotó: https://hu.wikipedia.org/wiki/Bakteriumok

Fehérjedal



FDA által engedélyezett klinikai módszer!

A tenyészetből oldószerrel készített kivonat, vagy közvetlenül a mikroorganizmus is 
elemezhető.

→ A kapott tömegspektrum a leggyakoribb fehérjék csúcsait mutatja:
„ujjlenyomat”

Mikroorganizmusok azonosítása

Mérés
Szoftveres 
értékelés

Lovász, Szigeti, 2015.04.22



Szerkezetfelderítés tandem tömegspektrometriával

Molekulatömeg Összegképlet Szerkezet???

Az ionok széthasíthatók kisebb részeikre (fragmensek), amelyek tömege szintén meghatározható 
→ Tandem tömegspektrometria, MS/MS
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Kiindulási ionok keveréke
Kiválasztott 

ionok
Fragmensionok

gerjesztés, 
fragmentálás
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- A fragmensek alapján a molekula eredeti szerkezete szerencsés esetben visszafejthető.
- Ha megfelelő ionokat „figyelünk”, rendkívül nagy érzékenységű, specifikus detektálási módszert kapunk.
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MS/MS spektrum
adatbáziskereséshez



„Az Európai Gyógyszerügynökség a szibutramin
hatóanyagú készítmények forgalomba hozatali
engedélyének felfüggesztését javasolja.

… az e gyógyszerek alkalmazásából eredő kockázat
felülmúlja az abból fakadó előnyt.

… a szibutraminnal elért súlycsökkenés mérsékelt, és
gyakran nem tartható fenn a gyógyszer szedésének
befejezése után.„

Forrás: Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI)

Az adatbáziskeresés eredménye:

Szibutramin

A NAV egy korábbi felmérése szerint
minden webshopban vásárolt
készítmény hamis vagy illegális volt.



Ehet-e mákos tésztát egy élsportoló?

Morfin

A mákszemek nem tartalmaznak morfint, de 
előfordulhat, hogy a betakarítás során szennyeződnek.

→ a morfin kimutatható lehet vizeletben.

A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) által megadott
döntési határérték jelenleg: 

1,3 µg/mL

A kimutatási határ MS/MS alkalmazásával ennél 100-1000x kisebb.

A morfin mennyisége máktartalmú étel fogyasztása után azonban 
1-10 µg/mL is lehet a vizeletben.



Újszülöttek szűrése tandem tömegspektrometriával

Veleszületett anyagcsere rendellenességek keresése:
aminosavak és zsírsavak meghatározása, enzimhiány, genetikai rendellenességek

Kötelező szűrővizsgálat 2007 óta.
Születés után 72 órán belül vért vesznek a csecsemő sarkából,
amelyet tandem tömegspektrometriával analizálnak.

26 különböző vegyület mennyisége 
meghatározható egyetlen vércseppből!

Például: 
fenilketonuria (gyakoriság: 1:8760, kb. 10 beteg évente)
→ Időben történő felismerés és kezelés!



Cornides István (1920–1999)
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Itt találsz meg: VI. emelet 6.106 (laboratórium)
IV. emelet 434 (iroda)

e-mail: sch@chem.elte.hu

Köszönet az MTA Prémium Posztdoktori Ösztöndíjnak kutatómunkám támogatásáért.

Kipróbálnád?



Készült az Eötvös Loránd Tudományegyetem,
EFOP-3.4.4-16-2017-00006 számú, „Belépő a tudás 
közösségébe, MTMI szakok és pályák népszerűsítése a 
középiskolások körében” című projektje keretében.


