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Elıszó 

 

 Ez a jegyzet a Debreceni Egyetem gyógyszerészhallgatóinak a Gyógyszerészi 

mőszeres és bioanalitika tantárgy sikeres teljesítését kívánja elısegíteni. Mindeddig probléma 

volt, hogy nem állt rendelkezésre egy egységes könyv vagy jegyzet a hallgatók számára, így 

az egyes témakörökhöz külön-külön kellett irodalmat keresni. Célom egy olyan jegyzet 

létrehozása volt, mely a legújabb és legmodernebb módszereket tartalmazza, hogy a hallgatók 

olyan tudás birtokába kerüljenek, melyekkel az egyetemrıl kikerülve versenyképesek 

lehetnek a munkaerıpiacon.  

Jelenleg a gyógyszeriparban illetve a bioanalitika vizsgálatokban az a fejlıdési irány, 

hogy minél kisebb térfogatú mintákból kell egyre kisebb koncentrációban jelenlevı 

vizsgálandó anyagokat kimutatni. A jegyzet, különbözı mőszeres analitikai technikákat, 

minta-elıkészítési módszereket, in vitro és ex vivo rendszereket mutat be, melyeket a 

gyógyszerkutatás, gyártás, minıségellenırzés, valamint a gyógyszerek metabolizmusának, 

farmakokinetikájának és toxicitásának vizsgálatában alkalmaznak. Ismertetésre kerülnek 

többek között a kismolekulájú gyógyszerhatóanyagok azonosításához szükséges IR, UV-VIS 

és EI-MS technikák elméleti alapjai és gyakorlati felhasználása, különbözı mikroextrakciós 

technikák, melyeket egyre szélesebb körben alkalmaznak biológiai mintákban található 

gyógyszerhatóanyagok, illetve gyógyszerkészítmények szennyezıinek extrakciójára. Szintén 

része a jegyzetnek a biológiai mintákból történı meghatározásokhoz alkalmazott elválasztási 

(GC, HPLC) és tömegspektrometriás (MS) technikák, illetve ezek kapcsolási lehetıségeinek 

(LC-MS, GC-MS, MS-MS) elméleti alapjainak és gyakorlati alkalmazásának ismertetése. A 

további fejezetekben bemutatásra kerül a gyógyszerek metabolizmusa a szervezetben, illetve 

ennek vizsgálatára alkalmas in vitro és ex vivo rendszerek, továbbá a gyógyszer metabolizmus 

vizsgálatok elıszőrési fázisában alkalmazható „kémiai” és mőszeres metódusok (EC-LC-MS, 

EC-Fenton-MS, stb.). 

 Mivel a jegyzet keretei nem teszik lehetıvé az ismertetett technikák nagyon részletes 

tárgyalását, ezért minden fejezet végén feltüntettem néhány olyan könyvet, amelyek az adott 

témával részletekbe menıen foglalkoznak. Remélem, hogy sikerült egy olyan jegyzet 

létrehozása, mely jelentısen megkönnyíti a hallgatók felkészülését a vizsgákra, valamint, 

hogy végzés után, a késıbbiekben is hasznát vehetik. 

 

Debrecen, 2011. október 31. 

         Bak István 
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I. Bevezetés 

 

 A mőszeres analitika kifejezés egy rengeteg technikát magába foglaló 

tudományterületet takar. Ezeket a módszereket széles körben alkalmazzák (1. ábra), többek 

között komplex biológiai mintákban található anyagok meghatározására, minıségbiztosítási 

vizsgálatokra, szerkezetazonosításra, diagnosztikára és még számos egyéb alkalmazásra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra: mőszeres analitikai technikák alkalmazási területei (FK: farmakokinetika; FD: farmakodinámia; TDM: 

Therapeutic Drug Monitoring) 

A XXI. században a mőszeres analitika tudományterületének egyre nagyobb és újabb 

kihívásokkal kellett szembenéznie. A gyógyszergyártás, kutatás, fejlesztés és gyógyszeres 

terápia során megnövekedett az igény az egyre kisebb koncentrációban jelenlevı 

meghatározandó komponensek pontos szerkezetének azonosítására és koncentrációjának 

meghatározására. Ehhez azonban szükség van a vizsgálandó anyagok tisztán történı 

elıállítására, vagy a különbözı zavaró komponensektıl történı elválasztásra, illetve azok 

lehetıség szerinti eltávolítására. Így napjainkban a mőszeres analitika nem egyszerően magát 

a mérést jelenti, hanem egy komplex mőveletsort, amely magába foglalja a mintavételt, a 

minta elıkészítését, a mérést, valamint a kapott eredmények kiértékelését egyaránt. A piaci 

versenyfutás további igénye, hogy meghatározott idı alatt minél nagyobb számú minta 

elemzése történjen meg, így nagyon jelentıs fejlıdés figyelhetı meg az egyes mintatérfogatok 

csökkenésében, a nagyáteresztı képességő módszerek kifejlesztésében, illetve az 

automatizálásban. Azonban ahhoz, hogy pontos és megbízható eredményeket kapjunk 

szükséges az alkalmazott technikák, valamint az általuk szolgáltatott információk alapos 

ismerete. 
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II. Kismolekulájú szerves vegyületek szerkezetazonosítása 

 

 A forgalomban lévı, illetve forgalomba kerülı gyógyszerek többsége szintetikus, 

kisebb hányaduk félszintetikus, vagy természetes eredető vegyület. A gyógyszerfejlesztés egy 

hosszadalmas, akár 5-10 éves folyamat, mely során több ezer vagy még több vegyület 

elızetes szőrésére van szükség. Gyakran egy már ismert hatásmechanizmusú molekulát 

változtatnak meg, de elıfordul, hogy egy természetes eredető molekulán hajtanak végre 

kémiai módosításokat (félszintetikus eljárás). Bármelyik eljárást is alkalmazzák, minden 

esetben szükséges az adott molekula pontos és részletes jellemzése. A molekulák fizikai 

tulajdonságai mellett különbözı mőszeres analitikai technikákkal meghatározzák a 

szerkezetét is. Az adott molekuláról értékes információkat kaphatunk, ha megvizsgáljuk az 

ultraibolya-látható (UV-VIS), infravörös (IR), tömeg (MS), valamint mágneses 

magrezonancia (NMR) spektrumát. 

 

II.1. UV-VIS spektrofotometria 

 

 Bár az UV-VIS spektrumok információtartalma jóval csekélyebb az említetteknél, egy 

vegyület szerkezetének jellemzésénél szükséges felvenni UV-VIS színképét is, mivel fontos 

információkat adhat a melléktermékek, intermedierek, végtermékek szerkezetérıl, mind a 

gyógyszerkutatás, mind pedig a gyógyszer gyártás lépései során. Abban az esetben, ha csak 

kvantitatív meghatározásokra használjuk az UV-VIS spektrofotometriát, szintén fontos 

információkat kaphatunk a szerkezet-spektrum összefüggésekbıl, ugyanis ezen ismeretek 

birtokában megjósolható, hogy az adott vegyület milyen hullámhosszon detektálható, vannak 

e esetleges zavaró hatások az adott hullámhosszon, stb. Látható tehát, hogy bár az UV-VIS 

spektrumok információértéke viszonylag kicsi, de fontos kiegészítı információkat nyújtanak 

egy molekula pontos szerkezetének felderítéséhez. 

 Az elektromágneses színkép 200-780 nm közötti tartománya, mely a röntgen és az IR 

sugárzás között található, az UV-VIS tartomány (2. ábra). Az ebbe a tartományba esı fény 

abszorpciója a molekulák elektronszerkezetét változtatja meg, az elektronok az alacsonyabb 

energiájú pályákról magasabb energiaszintre kerülnek. Az UV-VIS spektroszkópia a 

molekulapályák közötti elektronátmeneteket vizsgálja, ezért gyakran 

elektronspekroszkópiának, vagy elektrongerjesztési spektroszkópiának is nevezik. 
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2. ábra: az elektromágneses színképtartomány 

 

 Amikor két atom között kötés alakul ki, az atompályákból kisebb energiájú kötı, 

valamint nagyobb energiájú lazító molekulapályák alakulnak ki. A nemkötı elektronpárral 

rendelkezı atomokat tartalmazó molekulák nemkötı molekulapályákat is tartalmaznak, 

melyek energiája a kötı- és lazítópályák energiája között található (3. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra: molekulapályák energiaszintjei és lehetséges elektronátmenetek 

 

Fényabszorpció következtében a kötıpályán levı elektronok a nagyobb energiájú nemkötı 

pályákra kerülnek (3. ábra). A legnagyobb gerjesztési energia a σ−σ* átmenethez szükséges, 

amihez az un. vákuum-UV tartományba esı sugárzás energiája szükséges. Kisebb energiájú 

sugárzással hozhatók létre a π−π∗ átmenetek, melyek telítetlen kötést tartalmazó, valamint 

aromás vegyületekre jellemzıek. Ezen átmenetek gerjesztéséhez a rövidebb hullámhosszú 

sugárzás szükséges, míg a legkisebb energiát igénylı n−π* átmenetekhez a hosszabb 

hullámhosszú sugárzás is elegendı. Az n-σ* átmenetek létrehozásához, melyek a 

heteroatomot tartalmazó, telített vegyületekre jellemzıek, a π−π* átmenetekhez hasonló 

nagyságú energiájú sugárzás szükséges. Azokat a csoportokat, melyek abszorpcióhoz 

vezetnek az UV-VIS tartományban, kromofóroknak nevezzük. Ezek tehát önállóan is 

E
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π

σ

n

E
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rendelkeznek fényabszorpcióval. Azokat a csoportokat, amelyek önmagukban nem 

rendelkeznek abszorpcióval, de kromofórokkal kölcsönhatásba kerülve megváltoztatják annak 

abszorpcióját, auxokrómoknak nevezzük. 

 A molekulák abszorpciója függ az alkalmazott fény hullámhosszától. Ha minden 

egyes hullámhosszon (λ) felvesszük az abszorbanciát (A) és a hullámhossz függvényében 

ábrázoljuk, akkor a vizsgált anyagra jellemzı görbét, az abszorpciós spektrumot (4. ábra) 

kapjuk meg. A spektrumokon abszorpciós sávokat és maximumokat figyelhetünk meg. A 

sávok alakja, helye és intenzitása összefüggésben van a vizsgált molekulák szerkezetével. A 

sávok alakját jelentıs mértékben befolyásolja az alkalmazott oldószer. Az oldott anyaggal 

kölcsönhatásba nem lépı oldószerek kedveznek a spektrumok ún. finomszerkezetének 

kialakulásához, mivel az UV-VIS tartományba esı fény energiája a rezgési és forgási 

átmeneteket is gerjeszti, melyek közül a forgási finomszerkezet csak gız fázisban figyelhetı 

meg. Poláris oldószerek esetén a finomszerkezet gyakran teljesen beleolvad a sávba. Az 

oldószerek azonban nem csak a spektrumok finomszerkezetében okoznak változásokat, 

hanem jelentıs sáveltolódásokat is okozhatnak (4. ábra). Ha a sáv a hosszabb hullámhosszak 

irányába tolódik batokróm, ha a rövidebb hullámhosszak irányába, akkor hipszokróm 

eltolódásról beszélünk. Ha nı a sáv intenzitása hiperkróm, ha csökken, akkor pedig hipokróm 

eltolódást tapasztalunk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ábra: spektrális eltolódások 

 

Az oldószerhatásból eredı sáveltolódások értékes információt szolgáltatnak a sávhoz tartozó 

elektronátmenetekrıl. Apoláris-poláris oldószercsere következtében a π−π* átmenetekhez 

tartozó sávok, batokróm, míg az n−π* átmenethez rendelhetı sávok hipszokróm eltolódást 

szenvednek. 

A

λ
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 A fentebb leírtak az UV-VIS spektrofotometria alapjait csak egyszerősítve és nagyon 

röviden tárgyalták. A gyakorlatban ettıl jóval bonyolultabb esetekkel találkozhatunk, mivel 

egy viszonylag egyszerő molekula, több gerjeszthetı elektront is tartalmazhat, aminek 

következtében széles, gyakran egymást átfedı sávok alakulhatnak ki, ami megnehezíti az 

egyes hozzárendeléseket. Jelen jegyzet keretei nem teszik lehetıvé az egyes 

vegyületcsoportok UV-VIS spektrofotometriai jellemzıinek ismertetését. Azoknak, akik 

behatóbban kívánnak foglalkozni az UV-VIS spektrofotometria elméleti alapjaival és 

gyakorlati alkalmazásával, figyelmébe ajánlom Görög Sándor: Spektrofotometriás 

gyógyszeranalízis: Az ultraibolya-látható spektrofotometria gyógyszeranalitikai alkalmazásai, 

és Dinya Zoltán: Elektronspektroszkópia, címő munkáit. 

 

II.2. Infravörös (IR) spektroszkópia 

 

 Az elektromágneses színkép IR tartománya (14000 cm-1-20 cm-1) közvetlenül a látható 

tartomány után található és a mikrohullámú tartományig tart (2. ábra), melyet távoli, középsı 

és közeli tartományokra oszthatunk. A szerkezet-meghatározásokhoz a középsı vagy más 

néven analitikai IR tartományt használjuk, mely a 4000-400 cm-1 közötti részt jelenti. 

Az IR sugárzás energiája a molekulák forgási és rezgési átmeneteinek gerjesztéséhez 

elegendı, azonban csak abban az esetben kapunk IR spektrumot, ha a sugárzás következtében 

megváltozik a molekula dipólusmomentuma. Ez azt jelenti, hogy a homonukleáris kétatomos 

molekulák rezgései, valamint lineáris többatomos molekulák bizonyos rezgései, IR inaktívak.  

Két típusú rezgést különböztethetünk meg, a vegyérték (ν) és a deformációs (β, δ, γ) 

rezgéseket. Az elsı a kötések mentén történı elmozdulást, vagyis a kötés meghosszabbodását, 

vagy rövidülését takarja, míg a másik esetben a kötésszögek változnak meg. Többatomos 

molekulák vagy csoportok esetén megkülönböztetünk szimmetrikus és aszimmetrikus 

vegyértékrezgést (5. ábra). 

 

 
            aszimmetrikus vegyértékrezgés szimmetrikus vegyértékrezgés 

 

5. ábra: vegyértékrezgések 
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Deformációs rezgések esetén beszélhetünk síkban és síkra merıleges deformációs 

rezgésekrıl, melyeken belül pedig ollózó, kaszáló, bólogató és torziós rezgések különíthetıek 

el (6. ábra). 

 

 

 β, ollózó       β, kaszáló          δ, torziós   γ, bólogató 

 

6. ábra: deformációs rezgések (+ és - a síkból történı mozgásokat szimbolizálja) 

 

Kétatomos molekuláknak csak vegyértékrezgése lehetséges, míg többatomos molekulák 

esetén sokkal többféle rezgéssel kell számolni. Ebbıl az következik, hogy a többatomos 

molekulák IR spektruma jóval összetettebb. Egy N számú atomot tartalmazó molekula 3N 

számú szabadsági fokkal rendelkezik (a 3 térkoordináta irányában). Ha az összes szabadsági 

fokból kivonjuk a térkoordináták 3 irányába történı transzlációs és rotációs mozgásokhoz 

tartozó szabadsági fokokat, úgy nemlineáris molekulák esetén 6-al, lineáris molekulák 

esetében pedig 5-el (mivel ezeknek csak 2 rotációs szabadsági foka van) csökken a 

rezgımozgásokhoz rendelhetı szabadsági fokok száma (1. táblázat). 

 

1. táblázat: poliatomos molekulák szabadsági fokai 

szabadsági fokok nemlineáris molekulák lineáris molekulák 

transzlációs 3 3 

rotációs 3 2 

vibrációs 3*n-6 3*n-5 

összesen 3*n 3*n 

 

Ebbıl a nagyon egyszerő egyenletbıl kiszámolható, hogy egy többatomos molekulának hány 

rezgése van, vagyis elviekben hány sávot találhatunk az IR spektrumában. Pl. a propánnak 

(C3H8) 27 rezgése van, azonban ez a gyakorlatban nem így valósul meg. Ennek több oka is 

van. A többatomos molekulák bonyolult rezgései visszavezethetıek ún. normálrezgésekre. 

Mindezeken túl a spektrumokban található sávok számát és megjelenését befolyásolják még 
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az ún. felhangrezgések és kombinációs sávok megjelenése, a Fermi-rezonancia és különbözı 

csatolások fellépése. További problémát jelent az IR-spektrumok értékelésében, hogy 

bizonyos rezgések IR-inaktívak, míg vannak olyanok, melyek frekvenciája azonos, ezek az 

ún. degenerált rezgések. Egy egyszerő példa ennek szemléltetésére a 3 atomos lineáris CO2 

molekula, melynek az egyenlet alapján 4 db rezgését különböztethetjük meg (7. ábra). 

 

 
 

7. ábra: a CO2 molekula rezgései 

 

A gyakorlatban azonban a CO2 spektruma két sávot tartalmaz. Ennek a magyarázata az, hogy 

a szimmetrikus vegyértékrezgés, mivel nem okoz dipólusmomentum változást, IR-inaktív, 

továbbá a két deformációs rezgés azonos mértékő változást okoz, vagyis azonos a 

frekvenciája (degenerált), így egy sávot látunk. Az elızıekbıl jól látható, hogy az IR-

spektrumok értelmezése nem egyszerő feladat. Általánosan elmondható, hogy a 

vegyértékrezgések magasabb, míg a deformációs rezgések alacsonyabb frekvenciáknál 

találhatók. Ugyanez igaz a kötés erısségére, vagyis az erısebb kötésekhez tartozó sávok 

magasabb rezgési frekvenciával rendelkeznek. 

 Ahogy a 8. ábrán is látható, ellentétben az UV-VIS tartománnyal, a gyakorlatban nem 

a hullámhossz értékét, hanem a hullámszámot, vagy frekvenciát adjuk meg (ν). Az infravörös 

spektrumokon pedig a transzmittancia %-ot (T%) ábrázoljuk a ν függvényében (8. ábra). 
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8. ábra: a benzoesav IR spektruma 

 

Egy IR-spektrumot csoportfunkciós (~ 4000 cm-1-1000 cm-1) és ujjlenyomat (~ 1000 cm-1>) 

tartományra oszthatunk. Az elsıben kevesebb, a másodikban jóval több sávot találunk. Ha két 

spektrum ujjlenyomat tartományában található sávok teljesen fedésbe hozhatóak, az azt 

jelenti, hogy a két anyag azonos. A csoportfunkciós tartományban, ahogy ezt a neve is mutatja 

a legfontosabb funkcióscsoportokhoz, meghatározott kötésekhez, illetve atomcsoportokhoz 

tartozó jellemzı sávok találhatóak, melyeket karakterisztikus kötési-, illetve 

csoportfrekvenciáknak nevezünk. Ezek megjelenhetnek X-Y végcsoportok esetén, abban az 

esetben, ha X és Y atomok tömege jelentısen eltér egymástól. Ilyenek pl. a különbözı X-H 

(X: O, N, C) vegyértékrezgések (9. ábra). 

5001000150020002500300035004000 cm-1

X-H

X≡Y

X=Y

X-Y

 

9. ábra: karakterisztikus kötésfrekvenciák megjelenési tartományai 
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A legnagyobb frekvenciája az O-H vegyértékrezgésnek, a legkisebb a C-H rezgésnek van. A 

különbözı X-H sávok egymástól jól megkülönböztethetıek, azonban figyelembe kell venni, 

hogy a különbözı inter- és intramolekuláris hatások jelentısen befolyásolhatják a sávok 

helyét és alakját. Karakterisztikus kötési frekvenciák jelenhetnek meg abban az esetben is, ha 

a vizsgált kötés erıállandója jelentısen eltér a szomszédos kötésekétıl, pl. többszörös kötések 

esetén (C=C, C=O, C=N, C≡C, C≡N). Az X-Y kötések tartománya 500-1500 cm-1 

tartományban található. Azonosításuk gyakran nehézségekbe ütközik, mivel számos 

deformációs- és vázrezgés is ebben a tartományban található. A kettıs kötések az 1500-2000 

cm-1, míg a hármas kötések a 2000-2500 cm-1 közötti frekvencia tartományba esnek (9. ábra). 

 Az IR spektrumelemzést az teszi lehetıvé, hogy az egyes kötésekhez, 

atomcsoportokhoz tartozó rezgési frekvenciák a különbözı molekulákban, vagyis különbözı 

kémiai környezetben közel azonosak. Mivel azonban az adott kötés vagy atomcsoport csak 

részben független a molekula többi részétıl az IR-spektroszkópiában nem konkrét 

hullámszám értékekrıl, hanem frekvenciatartományokról beszélünk, amelyen belül a kötésre, 

vagy csoportra jellemzı abszorpciós sávok valószínőleg megjelennek. Az IR-spektrumok 

értékelése során egy kötés vagy csoport jelenlétét igazolja, ha a hozzátartozó sávok közül 

többet is tudunk azonosítani, azonban egy-egy sáv hiánya nem bizonyítja ennek ellenkezıjét, 

vagyis a kötés vagy csoport hiányát. Ennek oka, hogy a spektrumban megjelenı sávok helyét 

és intenzitását nagyon sok hatás, többek között intra- és intermolekuláris effektusok, 

csatolások, sztérikus és elektron-eltolódási effektusok, kombinációs és felhangsávok 

megjelenése befolyásolja. 

 Az esetleges spektrumértékelési nehézségek ellenére az IR-spektrumok több 

információt szolgáltatnak a szerkezetvizsgálatok során, mint az UV-VIS spektrumok, mivel 

konkrét kötések és szerkezeti egységek jelenléte azonosítható. Önmagukban ezek sem 

elegendıek egy-egy szerkezet teljes azonosításához, azonban kiegészítve egyéb 

spektroszkópiai módszerekkel (MS, NMR, UV-VIS) segítségünkre lehetnek a lehetséges 

szerkezetek vázolásában, vagy az azonosításban. Jelen jegyzet keretei nem teszik lehetıvé az 

IR-spektroszkópia részletesebb tárgyalását, különösen nem az egyes vegyületcsoportokra 

jellemzı jellegzetes IR-spektrumok ismertetését. Aki részletesebb információt szeretne kapni, 

annak ajánlom Dinya Zoltán: Infravörös spektroszkópia címő jegyzetét, mely részletesen 

ismerteti az IR-spektroszkópia elméleti alapjait, majd rengeteg példával illusztrálva tárgyalja 

az IR-spektroszkópia alkalmazását a szerves vegyületek szerkezetvizsgálatában. 
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II.3. Kis molekulatömegő szerves vegyületek tömegspektrometriai vizsgálata 

 

 A tömegspektrometria jellemzı tulajdonságai (egyedülálló érzékenység, gyorsaság, 

specificitás, széleskörő alkalmazhatóság) következtében kiemelkedik az analitikai technikák 

közül. J. J. Thomson 1912-ben alkotta meg az elsı tömegspektrométert, ami azóta töretlen és 

óriási fejlıdésen ment keresztül. Kezdetben csak egykomponenső tiszta anyagok vizsgálatára 

alkalmazták, azonban elválasztástechnikai módszerekkel kombinálva még szélesebb körő 

alkalmazása vált lehetıvé, mivel így összetett minták minıségi és mennyiségi elemzése is 

gyorsan kivitelezhetı. Egy tömegspektrométer általános felépítése a 10. ábrán látható. A 

minta bejuttatása történhet közvetlenül vagy valamilyen elválasztástechnikai egység (GC, 

HPLC, CE, stb.) segítségével, majd a vizsgálandó anyag az ionforrásba kerül. Az ionforrás 

feladata töltött részecskék elıállítása és továbbítása a tömegspektrométer következı részébe, 

az analizátorba, ahol a képzıdött ionokat választjuk szét fajlagos tömegük (tömeg/töltés: m/z) 

alapján, majd pedig az elválasztott ionokat és intenzitásukat detektálja a készülék. Az ionáram 

intenzitásokat a fajlagos tömeg függvényében ábrázolva kapjuk a tömegspektrumot, ami a 

minıségi információt szolgáltatja. Az ionforrás, analizátor és detektor nagyvákuumban 

található. Kivételt képeznek az atmoszférikus nyomású ionforrással (API) mőködı 

készülékek, melyek ismertetése egy másik fejezetben történik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ábra: MS készülékek általános felépítése 

 

Az ionok létrehozásához alkalmazott energia függvényében többféle ionforrást 

különböztetünk meg, melyek közül az egyik leggyakrabban alkalmazott az elektron vagy 

elektronütközéses (electron impact; EI) ionforrás (11. ábra). A mintát bepárologtatjuk az 
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ionizációs kamrába. Ez egyben azt is jelenti, hogy csak olyan anyagok vizsgálatára alkalmas, 

amelyek bomlás nélkül elpárologtathatóak. Ellenkezı esetben egyéb ionizációs technikát kell 

alkalmazni, amelyekrıl egy másik fejezetben lesz szó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ábra: EI inforrás felépítése 

 

A bejuttatott minta molekuláinak ionizációját nagy energiájú elektronok végzik, amelyek egy 

főtött filamentbıl lépnek ki és egy szemben levı anód felé gyorsulva haladnak, miközben 

beleütköznek a bepárologtatott minta molekuláiba kitaszítva azokból egy elektront, így hozva 

létre töltött részecskéket, amiket ebben az esetben molekulaionnak (M+.
) nevezünk. A töltött 

részecskéket az ún. repeller, vagy más néven taszító elektród, mely azonos töltéső a 

keletkezett töltött részecskékkel, kitaszítja az ionizációs térbıl, majd egy gyorsító elektromos 

tér hatására jutnak a részecskék az analizátorba. Az ionizáció folyamata során a molekulaion 

mellet két lassú elektront kapunk, melyeket a vizsgálandó molekulák befoghatnak negatív 

töltéső molekulaiont képezve: 

 

 

 

 

 

A legtöbb esetben a molekulaion ún. fragmentáción megy keresztül. Mivel ez egy gyökkation, 

páratlan számú elektronnal, a fragmentáció során képzıdhet egy páros elektronszámú (EE: 

Even Electron-páros elektron) ion és egy gyök (Radical: R.), vagy pedig egy semleges 

(Neutral: N) molekula kilépésével egy negatív elektronszámú (OE: Odd Electron-páratlan 

elektron) ion (12. ábra). 

analizátorminta
e-

főtött filament

repeller elektród

anód

analizátorminta
e-

főtött filament

repeller elektród
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+ 2 e-M: + e-

M: + e- M-.
M+. + 2 e-M: + e-
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12. ábra: molekulaion fragmentációja 
(EE: even electron number, OE: odd electron number, R: radical, N: neutral molecule) 

 

A fragmentáció során a molekulaionból, amelyet anyaionnak is nevezünk, fragmensionok 

(leány ionok) keletkeznek, amelyek tovább fragmentálódhatnak (unoka ionok). A keletkezett 

ionokat az analizátor választja szét m/z szerint és az elválasztott ionok elıfurdulását vagy 

intenzitását ennek függvényében ábrázolva kapjuk a tömegspektrumot (13. ábra). 
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13. ábra: MS spektrum és fragmentáció 

 

A spektrum legintenzívebb (100%) csúcsát báziscsúcsnak nevezzük. A legnagyobb tömegő 

csúcs a mólcsúcs, ami a molekulaionhoz tartozik. Ez adja meg a molekula relatív móltömegét. 

A gyakorlatban 70 eV ionizációs energiát alkalmazunk, ami elegendı a molekulaion és a 

fragmensionok képzıdéséhez egyaránt. Általánosan elmondható, hogy ennél az energiánál 

kapjuk a leginformatívabb MS spektrumokat. Nagyon gyakran azonban nem kapunk 

molekulaiont. Ilyen esetekben segíthet az ionizációs energia csökkentése, ami a molekulaion 

stabilitását eredményezi, azonban csökken a fragmens ionok száma. Másik lehetıség a 
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molekulatömeg meghatározására alternatív ionforrás használata. Az EI ionforrást gyakran 

„hard” vagyis kemény ionizációnak is nevezik. Ennek kíméletesebb módja a kémiai ionizáció 

(CI), ami a lágy ionizációs technikák közé tartozik. A CI ionforrások felépítése majdnem 

teljesen megegyezik az EI ionforráséval. Lényeges különbség, hogy tartalmaz egy ún. reagens 

gáz bevezetésére alkalmas részt. Az ionizációs térben az EI ionizációnak megfelelıen elıször 

a feleslegben lévı reagens gáz molekulái ionizálódnak, majd a képzıdött ionok a minta 

molekuláival ütközve ion-molekula ütközések következtében ionizálják a vizsgálandó anyag 

molekuláit. A leggyakrabban alkalmazott reagens gáz a metán, de alkalmazhatunk izobutánt, 

vagy ammóniát. Az ionizáció feltételezett mechanizmusát a metán példáján bemutatva a 

következı egyenletsor szemlélteti (M: a vizsgálandó molekula): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Látható, hogy ellentétben az EI ionizációval, itt nem valódi molekulaionokat, hanem ún. 

kvázi-molekulaiont ([M+H]+) kapunk, ami leggyakrabban a molekula protonált formája, de 

természetesen egyéb adduktok is képzıdhetnek. CI ionizáció esetén a spektrum sokkal 

egyszerőbb, kevesebb fragmens iont tartalmaz, azonban nagyon nagy elınye, hogy biztos 

móltömeg információt kapunk. Ennek az ionforrásnak is hátránya, hogy csak a bomlás nélkül 

gázfázisba vihetı anyagok vizsgálhatóak vele, egyéb esetekben más módszerek alkalmazása 

válik szükségessé (FAB/FIB, MALDI, stb.), melyek ismertetésére az ionok elválasztását 

végzı analizátor típusokkal együtt a késıbbiekben kerül sor. 

 A tömegspektrum legfontosabb része a molekulaion, mivel azonosításával megkapjuk 

a relatív móltömeget, továbbá nagyfelbontású készülékek alkalmazásával meghatározható az 

elemi összetétel is. További segítséget nyújt a vizsgált molekula azonosításában néhány 

egyszerő szabályszerőség. Az elsı a nitrogén szabály, ami kimondja, hogy ha a molekula 

páratlan számú nitrogén atomot tartalmaz, akkor molekulatömege páratlan, ha viszont nem, 

vagy páros számú nitrogén atom található benne, akkor a móltömeg páros szám. Ezt 

szeléltetik a 14. ábrán látható spektrumok. 
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14. ábra: a benzoesav, a 3-amino-benzamid és a 3-amino-benzoesav EI-MS spektruma 
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A következı a győrők és többszörös kötések szabálya, amit telítelenségnek, vagy H-

deficitnek is neveznek. A molekula összegképletének ismeretében a következı egyenlet 

alapján kiszámolható az abban található győrők és telítetlen kötések száma. Egy általános 

molekula AyQnRzTx (A = H, Hlg; Q = O, S; R = N, P; T = C, Si) esetén: 

 
Telítetlenség (Unsaturation; US) = X - 1/2Y + 1/2Z + 1 

 
A számított érték páros elektron számú ionok (EE+) esetében 1/2-re végzıdik, amit elhagyva 

kapjuk a megfelelı értéket. 

 A harmadik segítség egy MS spektrum értékelésében az elemek természetes 

izotópeloszlásához kapcsolódik, mivel eltekintve néhány monoizotópos elemtıl az elemek 

izotópok keverékei. Ez a természetes izotópeloszlás megjelenik a MS spektrumokban is és jól 

hasznosítható információt szolgáltathat bizonyos atomok jelenlétérıl és számáról a 

molekulában. A 2. táblázatban néhány gyakori atom természetes izotópjai és elıfordulási 

gyakoriságuk van feltüntetve. Az izotópok alapján megkülönböztetünk A, A+1 és A+2 

elemeket. Az A elemek monoizotóposak (19F, 127I, H). Bár a H-nek van természetes izotópja, 

de elıfordulási valószínősége annyira kicsi, hogy a H-t monoizotóposnak tekintjük. Az A+1 

elemeknek van egy olyan izotópjuk, melynek tömege 1 tömegegységgel (12C, 13C, 14N, 15N), 

míg az A+2 elemeknek szintén van egy másik izotópjuk melynek tömege 2 tömegegységgel 

(35Cl, 37Cl, 79Br, 81Br) nagyobb a legnagyobb természetes elıfordulású izotópénál. 

 

2. táblázat: atomok és természetes izotópjaik gyakorisága 
12C 98,802% 16O 99,7587% 

13C 1,108% 18O 0,2039% 

35Cl 75,7705% 14N 99,6337% 

37Cl 24,2295% 15N 0,3663% 

79Br 50,686% 32S 95,018% 

81Br 49,314% 33S 0,750% 

1H 99,9855% 34S 4,215% 

2H 0,0145%   

 

A legkönnyebben a Cl és Br atomok jelenléte állapítható meg a MS spektrumok elemzése 

során. A Cl atom izotópjainak elıfordulása ~ 3:1, vagyis ha a molekula egy db Cl atomot 
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tartalmaz az M és M+2 csúcsok aránya 3:1 lesz a tömegspektrumban. Ez abból adódik, hogy a 

tömegspektrométer két iont detektál, melyek közül az egyik a 35-s (R-35Cl) míg a másik a 37-

s (R-37Cl) tömegszámú Cl atomot tartalmazza. Bróm atomok esetén az M és M+2 csúcsok 

aránya ~ 1:1. Két klór atom esetén már megjelenik egy M+4 csúcs is, mivel a detektált 

részecskék a következıek: 

 
R-35Cl35Cl  R-35Cl37Cl  R-37Cl37Cl 

M   M+2   M+4 
 
Az észlelt csúcsok intenzitása egy egyszerő képlettel kiszámítható: 

(a+b)n 

ahol a és b az izotópok gyakoriságát, míg az n a molekulában levı számukat jelenti. Vagyis 2 

db Cl atom esetén: (3+1)2 = 9+6+1, tehát a csúcsok intenzitásaránya M:M+1:M+2=9:6:1. 

Természetesen több izotóp, illetve különbözı atomkombinációk esetén a képlet bonyolódik. 

Különbözı atomok esetén a megfelelı polinomok szorzata adja az izotóparányoknak 

megfelelı összefüggést (a+b)n x (c+d)m x ... 

A 13C jelenlétébıl adódó M+1 csúcs is fontos információt adhat a molekulában jelenlevı C 

atomok számáról, amit a következı egyenlettel számolhatunk: 

 

 

 

Ezt az egyenletet azonban mindig óvatosan kell használni, mivel az M+1 sávok intenzitásához 

egyéb tényezık (pl. az ion protonálódása) is hozzájárulhatnak. 

 Ezek az egyszerő vagy egyszerőnek látszó szabályok segíthetnek a tömegspektrumok 

értelmezésében. Egy meghatározott szerkezet azonosítására több lehetıség van. Egyrészt a 

mért spektrumot összehasonlíthatjuk ismert vegyületek tömegspektrumával. Ehhez szükséges 

megfelelı adatbázisokkal (spektrumkönyvtárakkal) rendelkezni, ami az adatbázis nagyságától 

függıen több millió Ft is lehet. A számítógép összehasonlítja a mért spektrumot a 

spektrumkönyvtárban találhatókkal, amihez egy hasonlósági indexet (Similarity Index, SI) 

rendel. Gyakran elıfordulhat azonban, hogy a nagymértékő hasonlóság nem azonos 

vegyületeket takar, vagy pedig több spektrummal is elég nagy a hasonlóság, így nekünk kell 

eldönteni, hogy melyik a megfelelı. Ehhez azonban szükséges ismerni azokat a folyamatokat, 

melyek segítségével a molekula szerkezete azonosítható. Ezen jegyzet keretei csak a 

legalapvetıbb folyamatok ismertetését teszi lehetıvé. Akik behatóbban kívánnak foglalkozni 

a témával, azoknak figyelmébe ajánlom Dinya Zoltán: Szerves tömegspektrometria címő 
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jegyzetét, ami részletesen bemutatja az ionképzıdés folyamatait, a fragmentációs reakciókat 

és rengeteg példával illusztrálva ismerteti az egyes vegyületcsoportok általános EI-MS 

jellemzıit is. A továbbiakban néhány jellemzı fragmentációs reakció kerül bemutatásra. 

 A molekulaion bomlása, fragmentációja nagyon gyorsan lejátszódó, párhuzamosan futó 

reakciók sorozata, amely történhet a molekulaion hasadása vagy pedig átrendezıdése útján. A 

kötések hasadása lehet homolitikus, amikor a kötést képezı elektronok megoszlanak a 

keletkezett molekularészleteken, illetve heterolitikus, amikor mindkét elektron az egyik 

molekularészletre kerül. A legegyszerőbb folyamat a σ-kötéshasadás (15. ábra). Ekkor az 

ionizáció után a kötés hasadásakor egy gyök és egy karbokation keletkezik. Azt, hogy melyik 

csoport távozik el gyökként, a stabilitási viszonyok határozzák meg. 

 

 

 

15. ábra: σ-kötéshasadás 

 

A telített karbokationok stabilitása tercier, szekunder, primer sorrendben csökken. Elágazó 

szénlánc esetében a hasadás az elágazás melletti kötésen preferált. A folyamatban mindig a 

legnagyobb térkitöltéső csoport távozik el gyökként (Stevenson-Audier szabály). 

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy csak az a kötés hasad fel az ionizáció során. 

Megjelennek a többi kötés hasadása következtében keletkezı fragmensek csúcsai is, de az 

intenzitásuk sokkal kisebb lesz. 

 A töltést vagy gyököt hordozó atomhoz vagy kötéshez képest alfa helyzetben levı 

kötés hasadását αααα-hasadásnak (16. ábra) nevezzük, ami nagyon jellemzı heteroatomot (N, O, 

S) tartalmazó molekulákra. (A fragmentációs reakciók felírásakor a félszakállú nyilak egy 

elektron, míg a teljes nyilak egy elektron pár elmozdulását szimbolizálják.) 

 

 

 

 
 

16. ábra: α-hasadás 
 

R3-C:C-R3
e-

R3-C +. C-R3
σ R3-C

. + +C-R3R3-C:C-R3
e-

R3-C +. C-R3
σ R3-C

. + +C-R3
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A folyamat során homolitikus hasadással egy gyök és egy páros elektronszámú ion képzıdik. 

Az ionizáció során a legkönnyebben a nem kötı elektronpárokból távolítható el elektron, 

majd a π-elektronok és végül a σ-elektronok következnek. Hasonló hasadási folyamatot 

indíthat el a telítetlen kötés is (17. ábra), amelyet olefinek esetén allil-, míg aromás 

vegyületek esetén benzil-hasadásnak nevezünk. 

 

 

 

 

 

 

 
 

17. ábra: allil-, benzil-hasadás 

 

A folyamatban az olefinbıl keletkezı ion ciklizálódással, míg a benzilion feltehetıleg 

átrendezıdéssel stabilizálódik és egy kiugró stabilitású, diagnosztikus jelentıségő iont az ún. 

tropílium iont eredményezi (17. ábra). 

 Az elızıekben bemutatott fragmentációs reakciók során a molekulaionokból, egy 

kötés hasadása következtében gyökök távoztak el. A továbbiakban néhány egyszerőbb, de 

fontos átrendezıdési reakció kerül bemutatásra. Ezek során két kötés hasadása során semleges 

molekulák lépnek ki a molekulaionokból. A legismertebb és leggyakoribb átrendezıdési 

reakció a McLafferty-átrendezıdés (18. ábra). A folyamatban egy telítetlen csoporthoz 

viszonyítva γ-helyzetben levı H atom, egy hattagú átmeneti állapoton keresztül a telítetlen 

csoportra vándorol, miközben egy gyökkation alakul ki és egy semleges alkén eliminálódik. 
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18. ábra: McLafferty-átrendezıdés 

 

A tömegspektrumokban a McLafferty-átrendezıdéssel keletkezett ionok általában jól 

felismerhetıek és diagnosztikus értékőek, többek között karbonsavak, észterek, oximok, 

amidok, éterek, stb. esetén. Alifás- és aromás-karbonsavészterek esetében pedig elıfordul egy 

a McLafferty-átrendezıdéssel párhuzamosan lejátszódó fragmentációs reakció, ami 2 db H-

atom vándorlással jár és McLafferty+1 vagy McLafferty átrendezıdés 2-H transzferrel 

elnevezést kapta (19. ábra). Az átrendezıdés egy részletesen még nem teljesen tisztázott 

kétlépéses folyamat. 

 

 
 

19. ábra: McLafferty+1 átrendezıdés 

 

A karbonsav észterek spektrumaiban mind a McLafferty mind a 2-H-vándorlással keletkezı 

ionok csúcsai azonosíthatóak. 

 Szintén diagnosztikus jelentıségő a nitro csoport átrendezıdése, melynek két 

feltételezett mechanizmusa van (20. ábra). Az átrendezıdés következtében nitrogén-monoxid 

eliminálódik, ezzel magyarázható a 30-as tömegvesztés, majd a keletkezett ion CO elimináció 

útján fragmentálódik tovább. 
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20. ábra: nitro-csoport átrendezıdésének feltételezett mechanizmusai 

  

Aromás győrőhöz kapcsolódó szubsztituensek elhelyezkedésérıl fontos információt 

szolgáltat az ún. orto-elimináció (21. ábra), vagy más néven orto-effektus. Ez is H-vándorlási 

reakció. Abban az esetben, ha a szubsztituensek valamelyike tartalmaz „mozgékony” H 

atomot (OH, NH2, SH), a másik pedig egy olyan távozó csoportot, amely akceptora a H-nek, 

úgy egy semleges molekula eliminálódik: 

 

 
 

21. ábra: orto-effektus általános mechanizmusa 

 

A sztérikus viszonyok következtében meta, illetve para-helyzető szubsztituensek esetében ez 

a reakció nem játszódik le. Meg kell jegyezni, hogy az elnevezés ugyan a győrő szubsztitúciós 
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viszonyaiból ered, azonban nem csak győrős vegyületek esetén játszódhat le a folyamat. Így 

pl. 1,2-diszubsztituált olefinek esetében megkülönböztethetıek a cisz és transz izomerek. 

 

 

 Az elızıekben a kismolekulájú szerves vegyületek szerkezetvizsgálatainak alapjai 

kerültek bemutatásra. Fontos megjegyezni, hogy az említett fragmentációs folyamatok mellett 

egyéb reakciók is lejátszódnak. Minél összetettebb egy molekula annál bonyolultabb a 

tömegspektruma és annál nehezebb az azonosítása. Természetesen nagyon ritka az olyan 

feladat, amikor teljesen ismeretlen, minden egyéb információ nélküli (elemi összetétel, 

feltételezett szerkezet) anyagok azonosítása a feladat. Minden esetben célszerő azonban a 

következı lépések betartása a spektrumok elemzése során: 

 

1. A molekulaion azonosítása 

2. Elemi összetétel, telítetlenség (US) meghatározása 

3. Ionszériák, jellemzı ionok vizsgálata 

4. Neutrális fragmensek lehetséges szerkezetének vázolása 

5. Lehetséges átrendezıdések megfontolása 

6. Lehetséges szerkezet vázolása 

 

 Jelen jegyzet keretei nem teszik lehetıvé az egyes vegyületcsoportok 

tömegspektrometriai viselkedésének részletes taglalását. Akik behatóbban kívánnak 

foglalkozni a területtel, ajánlom Dinya Zoltán korábban már említett jegyzetét, Jürgen H. 

Gross, Mass Spectrometry: A textbook, valamint, R. Martin Smith, Understanding Mass 

Spectra: A basic approach címő munkáit. 
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III. Mintaelıkészítési és mikroextrakciós módszerek a gyógyszervegyületek analíziséhez 

 

 A mőszeres analitikai vizsgálatok során nagyon gyakran olyan mintát kapunk, amelyet 

nem lehet közvetlenül elemezni, hanem valamilyen mintaelıkészítési mőveletet vagy 

mőveletsort kell végrehajtani. Az analitikai vizsgálatok egyik sarkalatos pontja a 

mintaelıkészítés, mivel ha a folyamat során hibát követünk el, rendelkezhetünk a 

legérzékenyebb, legspecifikusabb és akár a legdrágább készülékkel a mérési eredmény hamis 

lesz. Azt, hogy milyen technikát válasszunk a vizsgálandó anyag tulajdonságai, a minta 

mátrix, valamint a rendelkezésre álló mintamennyiség jelentıs mértékben befolyásolja. 

Vannak olyan technikák, amelyek a vizsgálandó anyagok teljes extrakcióját valósítják meg 

(folyadék-folyadék extrakió-LLE, szilárd fázisú extrakció-SPE), illetve olyanok, amelyek egy 

dinamikus egyensúly beállásán alapulnak a minta és egy extraháló fázis között (szilárd és 

folyadék fázisú mikroextrakció-SPME, LPME). Az extrakciós technikák az utóbbi 

évtizedekben jelentıs fejlıdésen mentek keresztül. Fontos szempont, hogy a meghatározott 

technika minél gyorsabb, pontosabb legyen, megfelelı legyen a reprodukálhatósága, és minél 

kisebb legyen az oldószerigénye. A napjainkban leggyakrabban alkalmazott extrakciós 

módszerek nagyon kis mennyiségő (néhány ml), vagy szinte semennyi (ún. oldószer mentes 

extrakció) szerves oldószert nem igényelnek. 

 

III.1. Extrakció szilárd mintákból 

 

 Szilárd anyagokból történı extrakció legegyszerőbb kivitelezési módja, ha a mintát 

egy lombikba helyezzük, megfelelı oldószert öntünk hozzá, majd az egészet felmelegítjük és 

kevertetjük. Az oldószerpárolgást egy visszacsepegı hőtıvel gátoljuk meg. Hátránya ennek a 

megoldásnak, hogy idı és energiaigényes, az alkalmazott üvegeszközök könnyen törnek, de 

legnagyobb probléma a viszonylag nagy mennyiségben alkalmazott szerves oldószer. Az 

esetlegesen visszamaradt szilárd maradékot ki kell szőrni, majd a szőrletet bepárolni. Ezt a 

folyamatot gyorsíthatjuk ún. Soxhlet-extraktor alkalmazásával. Ennak legnagyobb elınye, 

hogy az extrakciót mindig friss oldószer végzi. Hátránya, hogy továbbra is idı és 

energiaigényes, szintén üvegeszközöket alkalmazunk, amelyek könnyen törnek, és szintén 

nagymennyiségő oldószerfelhasználás van. Jelentısen gyorsíthatjuk az extrakciót, ha 

valamilyen „instrumentális” technikát választunk. Ezek közé tartozik többek között a 

gyorsított oldószeres extrakció (Accelerated Solvent Extraction: ASE), a mikrohullám 

segítette extrakció (Microwawe Assisted Extraction: MAE), valamint a szuperkritikus 
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folyadék extrakció (Supercritical Fluid Extraction: SFE). Bár ezek a technikák viszonylag 

nagy beruházási költséggel rendelkeznek, de üzemeltetésük végeredményben kifizetıdıbb, 

mint a klasszikus technikáké. Legnagyobb elınyük, hogy az extrakcióhoz felhasznált oldószer 

mennyisége jelentısen kevesebb összehasonlítva a „klasszikus technikákkal”, ami a 

gazdaságosságon túl fontos szempont a környezetvédelem tekintetében is. Mindhárom 

technika, a megemelt hımérséklet és nyomás következtében gyors extrakciót tesz lehetıvé. 

További elınyük, hogy a készülékek kialakítása következtében több minta extrakciója 

elvégezhetı rövid idın belül. A szükséges oldószer mennyiség néhány ml-tıl, néhány tíz 

milliliterig terjed, sıt még kevesebb is lehet így elkerülhetı a nagymennyiségő oldószer 

szükséges lepárlása, ami tovább rövidíti az extrakció idejét. A SFE-nak van egy további 

elınye, mégpedig, hogy a kritikus pont (22. ábra) fölötti gázt alkalmaz extrakciós 

oldószerként. Jól ismert tény, hogy az anyagok kritikus nyomás és hımérsékletük fölött 

szuperkritikus folyadék állapotba kerülnek (22. ábra). A szuperkritikus folyadékok bizonyos 

tulajdonságai a gázokhoz, más tulajdonságaik pedig a folyadékokhoz állnak közelebb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. ábra: tiszta anyag fázisdiagramja (HP: hármas pont; KP: kritikus pont) 

 

A leggyakrabban alkalmazott extraháló szer a CO2, mert a kritikus hımérséklete alacsony 

31,1 oC, kritikus nyomása pedig 72,9 atm. Mivel a széndioxid teljesen apoláris, így csak 

apoláris anyagok extrakciójára alkalmazható, azonban módosító anyagokkal növelhetı a 

polaritás és az alkalmazása kiterjeszthetı. A legnagyobb elınye, hogy az extrakció után a 

nyomást légköri nyomásra csökkentve a CO2 gázzá alakul és egy nagyon koncentrált 

extraktum marad vissza, nincs szükség oldószer lepárlásra, vagyis a minta közvetlenül 

analizálható, a levegıbe pedig veszélytelen (az alkalmazott mennyiségben) CO2 kerül. 

p
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 MAE esetén megkülönböztetünk nyitott és zárt változatot. Mindkettıre jellemzı 

azonban, hogy a mikrohullám közvetlenül a mintát melegíti, míg egyéb esetekben elıször a 

mintatartó edény melegszik fel és az adja át a hıt a mintának. A nyitott rendszer esetén az 

oldószer elpárolgását visszacsepegı hőtıvel kell meggátolni. Ezt nevezik mikrohullám 

segítette Soxhlet extrakciónak is. Zárt rendszer esetén egy hı és nyomásálló edénybe 

helyezzük a mintát az extraháló szerrel együtt. Az edény nyomása és hımérséklete 

szabályozható, így biztonságosan szabályozható a főtés és ezzel az extrakció folyamata. 

 ASE esetében a mintát egy kapszulába helyezzük, amit feltöltünk oldószerrel, majd 

nyomás alá helyezzük és felmelegítjük. Ezt követıen az oldószert kifúvatjuk a kapszulából, 

amit néhány ml friss oldószerrel még kiöblítünk, és esetleges koncentrálás után a minta 

analízisre kész. 

 

III.2. Extrakció folyadékokból 

III.2.1. Szilárd fázisú extrakció (Solid Phase Extraction: SPE) 

 

 A meghatározandó anyagok folyadékokból történı kinyerésének legrégibb módja a 

folyadék-folyadék extrakció (Liquid-Liquid Extraction: LLE), melynek legegyszerőbb 

kivitelezési módja a rázótölcsérben történı szakaszos extrakció. Ennek során a vizsgálandó 

anyagot tartalmazó mintát egy vele nem elegyedı oldószerrel rázzuk össze, majd a fázisok 

szétválása után a számunkra szükséges fázist koncentráljuk, és a mintát analizáljuk. Hátrányai 

ennek a technikának, hogy idıigényes -mivel a gyakorlatban legalább 3-szor szükséges 

extrahálni- továbbá a nagy mennyiségő oldószer-felhasználás, az emulzióképzıdés, valamint 

törékeny üvegeszközök használata. A LLE-nak van folyamatos változata is (CLLE), 

amelyhez a minta tulajdonságától függı készülék szükséges. Az oldószermennyiség 

csökkentése megoldható, ha a LLE-t mikro léptékben valósítjuk meg, természetesen, ha a 

minta mennyisége ezt lehetıvé teszi, azonban sokkal elterjedtebb technika a szilárd fázisú 

extrakció (SPE). 

SPE esetében a folyékony, vagy gáz halmazállapotú minta, egy szilárd szorbensen 

halad keresztül, amin történik végeredményben az extrakció. Többféle megvalósítási technika 

ismeretes, így beszélhetünk szelektív kötıdésrıl, szelektív mosásról, valamint szelektív 

elúcióról is attól függıen, hogy a minta felvitele után mi kötıdik a szorbenshez 

(extrahálódik), illetve hogy a kötıdés után oldószercserével, esetleg a pH vagy az ionerısség 

változtatásával mit távolítunk el a töltetrıl. Az SPE szorbensek különbözı kiszerelési 

formában (fecskendıtestes, cartridge, korong) kaphatóak (23. ábra), melyek töltettömege 
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viszonylag széles határok között változhat, továbbá nagyon sokféle töltet (normál és fordított 

fázisú, ioncserélı, méretkizárásos, és speciálisan meghatározott feladatokra kifejlesztett) van 

forgalomban. 

 

 
23. ábra: SPE szorbens formák 

 

Azt, hogy milyen típusú és mekkora tömegő SPE szorbenst válasszunk, a minta mennyisége 

és a vizsgálandó anyagok fizikai-kémiai tulajdonságai határozzák meg. A töltet kiválasztás 

egy egyszerősített sémája a teljesség igénye nélkül a 24. ábrán látható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. ábra: SPE töltet kiválasztása 

 

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

változat (25. ábra). A folyamat elsı lépése a szorbens nedvesítése megfelelı oldószerrel, majd 
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a minta felvitele. Ezt követi a zavaró komponensek eltávolítása, majd a vizsgálandó anyag 

elúciója. 

 

 
 

25. ábra: SPE kivitelezése 

 

A mintát a szorbensen általában nyomás, vagy vákuum segítségével, míg kisebb térfogatú 

minták esetében egyszerően a gravitáció segítségével, vagy pedig centrifugálással juttathatjuk 

át. A SPE kedvelt mintaelıkészítési technika a diagnosztikai, gyógyszeripari, és kutató 

laboratóriumokban egyaránt. Legnagyobb elınye, hogy nincs szükség nagymennyiségő 

oldószer alkalmazására, így koncentrálásra sem, továbbá, hogy viszonylag olcsó, gyors és 

viszonylag könnyen automatizálható. Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap a különbözı 

folyamatokban a gyorsaság. A SPE áteresztıképessége növelhetı több férıhelyes (általában 

12 vagy 24) vákuumkád alkalmazásával (26. ábra). Általánosan elmondható, hogy a SPE 

nagyon gyakran alkalmazott technika a bioanalitikai vizsgálatokban, mivel ezen mérésekhez 

általában csak kis mintamennyiség áll rendelkezésre. 

 

 
26. ábra: többállásos vákuumkád SPE alkalmazáshoz 
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Az elıbbiekben bemutatott technikák közös tulajdonsága, hogy viszonylag nagy a 

mintaigényük és az oldószerfelhasználásuk. A továbbiakban olyan technikák kerülnek 

bemutatásra, amelyek oldószerfelhasználása minimális, vagy egyáltalán nincs, illetve 

mintaigényük is nagyon kicsi. 

 

III.2.2. Szilárd fázisú mikroextrakció (Solid Phase MicroExtraction: SPME) 

 

 A SPME lényegében oldószermentesnek tekinthetı extrakciós eljárás, amely a minta 

és az extrakciós fázis közötti egyensúly kialakulásán alapul. Összehasonlítva a SPE-val, ahol 

az extrahált mennyiség több mint 90%, itt ez csak 2-30%, azonban ez teljes mértékben a 

mérımőszerbe kerül. Az extrakciót egy vékony polimer réteggel bevont kvarcszál végzi (27. 

ábra). A vizsgálandó anyagok megkötıdnek ennek a felületén, majd onnan vagy hı 

segítségével (GC) vagy pedig néhány µl oldószerrel (HPLC) deszorbeálódnak és kerülnek a 

mőszerbe. A kvarcszál ~1 cm hosszúságú és nagyon törékeny, ezért azt az extrakció, illetve 

deszorpció után egy acéltőbe visszahúzva kell tartani és csak visszahúzott állapotban szabad a 

mintatartó üveg illetve a GC készülék szeptumát átszúrni. A szál mozgatása történhet 

manuális eszközzel (27. ábra) vagy autosampler-rel egyaránt. A leggyakoribb polimer fázisok 

a polidimetilsziloxán (PDMS), divinil-benzol (DVB), poliakrilát (PA) a carbowax (CW) és a 

carboxen (CAR), illetve ezek kombinációi, melyeket színkóddal is jelölnek. Az SPME szálak 

különbözı rétegvastagságúak lehetnek, és egy szál kb. 200 minta extrakciójára alkalmas. 

 

 
 

27. ábra: manuális SPME eszköz és SPME szálak 

Szeptumlyukasztó acéltő 

Fázissal ellátott kvarcszál 

Kvarcszál mozgató eszköz 
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Attól függıen, hogy honnan vesszük a mintát, megkülönböztetünk ún. „head-space”-SPME-t 

(HS-SPME), illetve „direct-immersion”-SPME-t (DI-SPME). Az elsı esetben (28. ábra) a 

mintát egy üvegcsébe helyezzük, majd felmelegítjük, így az abban levı illékony 

komponensek a gıztérbe (head-space) diffundálnak. A gıztér és a minta közötti egyensúly 

kialakulását enyhe keveréssel is segíthetjük. A gıztérbe juttatva a SPME szálat megtörténik 

az adszorpció, melynek idıtartam általában 5-30 perc között van. A második esetben (28. 

ábra) a SPME szálat közvetlenül a folyadékba merítjük, így a folyékony mintában oldott 

vizsgálandó anyagok adszorbeálódnak. Az egyensúly ebben az esetben sokkal lassabban áll 

be, összehasonlítva a HS-SPME-vel. Az 1989-ben bevezetett SPME technika jelenleg is 

dinamikusan fejlıdik. Ma már kaphatóak az ún. szilárd-fázisú dinamikus extrakciós 

fecskendık (solid phase dynamic extraction: SDME), ahol az extrakciós réteg egy gáztömör 

mikrofecskendı tőjének belsı falán található, vagy pedig egy kis kapszulába töltve helyezik 

el. De elvégezhetı egy rövid, ~ 60 cm hosszú, kapillárisban is (In-tube extraction). A SPME 

áteresztıképessége is növelhetı, hasonlóan a SPE-hez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. ábra: HS-SPME és DI-SPME 

 

Már kifejlesztettek 96 lyukú „plate”-hez használható analitikai robotokat, melyekkel 96 

mintából történik egy idıben a mintavétel, de megtalálható már olyan MALDI MS készülék 

mely „target plate”-je 16 db SPME szálat tartalmaz, illetve elkészültek az SPME szálat 

tartalmazó pipetta-hegyek (In-tip SPME) is. Összességében a SPME egy viszonylag olcsó, 

megbízható technika, mely széleskörően alkalmazható mind a gyógyszeriparban, mind pedig 

a bioanalitikai vizsgálatokban. 
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III.2.3. Folyadék fázisú mikroextrakció (Liquid Phase MicroExtraction: LPME) 

 

 A szilárd-fázisú mikroextrakció mintájára kifejlesztették a folyadék-fázisú 

mikroextraciót is (Liquid-Phase Microextraction: LPME). Ennek is több típusa van, közös 

jellemzıjük, hogy az extraháló fázis valamilyen folyadék, ellentétben a SPME-val. Ennek 

legelsı változata az ún. Single-Drop Microextraction (SDME). Ez úgy mőködik, hogy a 

vizsgálandó anyagot tartalmazó közegbe egy mikrofecskendıbıl egy csepp oldószert 

juttatunk be úgy, hogy a csepp ne szakadjon le a fecskendı tőjérıl. Ez után a vizsgálandó 

anyag megoszlik a minta és az oldószercsepp között, majd az egyensúly beállása után a 

cseppet visszahúzzuk a fecskendıbe és azonnal injektálható a megfelelı mérımőszerbe. 

Mintát vehetünk a gıztérbıl (head-space SDME), illetve közvetlenül folyékony mintából (DI-

SDME) egyaránt (29. ábra). A SDME technika hátránya, hogy az oldószercsepp nem stabil, 

könnyen leszakadhat ami problémát okoz a további folyamatoknál. Ezért újabb technikai 

megvalósításokat fejlesztettek ki. Ezek közé tartozik az ún. „hálószálas” mikroextrakció 

(Hollow Fiber MicroExtraction: HFME). 

 

mikrofecskendõ

oldószer csepp

keverõbotminta

HS-SDME

DI-SDME

 
 

29. ábra: HS- és DI-SDME 

 

A HFME technika lényege, hogy egy porózus polimeren egy folyadékfilmet hoznak létre, 

úgy, hogy egyszerően a megfelelı folyadékba merítik, ami a kapilláriserık hatására kitölti a 
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pórusokat. Ez lesz az extrakciós fázis. Ezt a polimert megfelelıen rögzítik egy fecskendı 

tőjére, vagy pipetta hegyre, vagy valamilyen alkalmas eszközre úgy, hogy egy üreg képzıdik 

(30. ábra). Ezt az üreget feltöltik egy másik folyadékkal, ez az ún. akceptor fázis. Majd az 

egészet a vizsgálandó anyagot tartalmazó mintába helyezik. A vizsgálandó anyag a vizes 

alapú mintából az extrakciós fázison keresztül végül az akceptor fázisba kerül. Az extrakció 

végeztével az akceptorfázis közvetlenül injektálható GC-be, HPLC-be, CE-be, vagy MS-be. 

Az akceptor oldószer lehet szerves (ami kompatibilis a GC készülékekkel), ebben az esetben 

kétfázisú extrakcióról (LLPME), és lehet vizes oldószer is (ami kompatibilis a HPLC és CE 

készülékekkel), amikor is háromfázisú extrakcióról (LLLPME) beszélünk. A minta térfogata 

széles tartományban változhat (50 µl-1L), míg az akceptorfázis térfogata általában 2 és 30 µl 

között változik. A nagyon nagy akceptor-minta térfogatarányok következtében 

nagymértékben koncentrálódnak a vizsgálandó anyagok, így nincs szükség plusz 

koncentrálásra a mérések elıtt. A folyadék film átlagosan 5-30 µl szerves oldószert tartalmaz, 

ami mind gazdasági, mind pedig környezet- és egészségvédelmi szempontból nagyon 

elınyös. 

 

vizes alapú minta

polimer membrán
extrakciós folyadék filmmel

mikrofecskendõ

akceptor fázis

a membrán felfüggesztéséhez
szükséges eszköz

 
 

30. ábra: két- és háromfázisú HFME vázlata 

 

A HFME technika nagyon hatékony mintaelıkészítési, tisztítási módszer, mely jelentısen 

csökkenti a mintamátrix okozta problémákat. A háromfázisú technika különösen hatékony 

komplex biológiai mintákból történı extrakcióra. Elınye még ennek a technikának, hogy 
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viszonylag könnyen automatizálható, így teljesen automata mintaelıkészítési robotok 

alakíthatóak ki. 

Összefoglalva elmondható, hogy az elızıekben bemutatott mikroextrakciós technikák 

széles körben alkalmazhatóak a gyógyszer kutatás-fejlesztés, gyártás, minıség-ellenırzés 

területein, illetve a diagnosztikában egyaránt. Ezen technikák fejlıdése töretlen, hiszen mikro-

léptékben, szinte oldószer felhasználás nélkül dolgozhatunk, valamint a legkülönfélébb 

minták vizsgálatára alkalmazhatóak (3. táblázat). 

 

3. táblázat: Mikroextrakciós technikák csoportosítása 

vizsgálandó 

anyag 

extrakciós 

fázis 

jellemzı 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 LPME 

 

 

III.2.4. Molekulárisan lenyomatolt polimerek (Molecularly Imprinted Polymers: MIPs) 

 

 A molekuláris lenyomatot képzı technológia olyan üreges anyagok elıállításával 

foglalkozik, melyek képesek adott molekulák szelektív felismerésére méret, alak vagy kémiai 

funkcionalitás alapján. A nagyfokú szelektivitás érdekében a szintézis során az adott 

molekulát templátként használják, majd a szintézis végén eltávolítják az anyagból, így egy 

háromdimenziós fizikai-kémiai lenyomata marad vissza a templátnak. Bár a molekuláris 

lenyomatoló (MI: Molecularly Imprinting) technológia már a múlt század elején kifejlıdött, 

alkalmazása a mintaelıkészítés terén csak az elızı dekádban indult jelentıs fejlıdésnek. 

Napjainkban különösen a biológiai minták esetében a legelterjedtebb mintaelıkészítési 

technika a SPE. Bár nagyon sokféle szorbens kifejlesztésre került, a szelektivitás nem mindig 

kielégítı. Kivételt képeznek az immunoszorbensek, melyek antigén-antitest kölcsönhatás 

következtében nagyon specifikusak, azonban kevésbé stabilak, viszonylag nehezen 

elıállíthatóak és drágák. 

 Napjainkban egyre nagyobb figyelmet kapnak az ún. molekulárisan lenyomatolt 

polimerek (MIPs), mivel nagyon stabilak, relatíve könnyen és olcsón elıállíthatóak, valamint 

nagyon szelektívek és széleskörően alkalmazhatóak. Ezek szintetikus polimerek, melyek 
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olyan üregeket tartalmaznak, melyekkel képesek nagyon szelektíven kötni a vizsgálandó 

molekulát, még szerkezetileg nagyon hasonló egyéb molekulák jelenlétében is. A 

monomereket úgy választják, hogy a templát molekula funkciós csoportjaival kölcsönhatásba 

tudjanak lépni (31. ábra). A polimerizáció végén a templátot valamilyen kémiai reakcióval, 

vagy extrakció útján eltávolítják a polimerbıl, amely ezután újra meg tudja kötni a kívánt 

molekulát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. ábra: MIP-ek szintézisének sematikus ábrázolása 

 

MIP-ek elıállítására 3 lehetıség van: kovalens, szemi-kovalens és nem kovalens szintézis. A 

kovalens technika esetében a polimerizáció elıtt a monomerek és a templát között reverzibilis 

kovalens kötések alakulnak ki. Ezen kötések felbontásával távolítják el a templátot, amely 

újraképzıdik a vizsgálandó molekula jelenlétében. Legnagyobb elınye ezen MIP-eknek, hogy 

a monomer-templát komplex stabil és sztöchiometrikus, valamint hogy a polimerizáció 

körülményei széleskörően változtathatóak. Számos hátrányuk is van azonban, melyek közül a 

legfontosabb a templát lassú kötése és kibocsátása. A szemi-kovalens módszer során a templát 

kovalensen kötıdik a funkcionális monomerhez, de molekula újrakötıdése nem-kovalens 

kölcsönhatásokon alapul, míg a nem kovalens technikánál a polimerizáció elıtt a templát és a 

monomer között csak gyenge nem-kovalens (hidrogénkötés, elektrosztatikus kölcsönhatás, 

van der Waals kötés, stb.) kötés jön létre. A templát „újrakötıdése” pedig ugyanezen erıkkel 

történik, így ez sokkal gyorsabb, mint a kovalens technika esetében. Mindemellett elınye még 

a nem-kovalens technikának, hogy könnyen kivitelezhetı és széleskörő a lenyomatozható 

templátok száma. Vannak azonban hátrányai is, többek között a templát-monomer komplex 

kevésbé stabil, valamint a nem-specifikus kötıhelyek számának minimalizálása érdekében a 

polimerizáció körülményeit nagyon pontosan kell megválasztani. 

 A MIP-eket mintaelıkészítésre többféle technikai megvalósításban alkalmazzák. Az 

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

+
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különbözik jelentısen a hagyományos SPE-tól. Általában egy 15-500 mg MIP-et tartalmazó 

fecskendıtestes SPE oszlopot készítenek. A lépései megegyeznek a SPE-val (kondícionálás, 

mintafelvitel, mosás, eluálás). A kondícionálás során a MIP-et eluálószerrel is kell mosni az 

esetleges szennyezıdések eltávolítása végett, majd pedig a „loading” oldószerrel kell a 

kondícionálást befejezni. A mintafelvitelt általában valamilyen alacsony polaritású oldószerrel 

végzik (CHCl3, CH2Cl2, CH3CN, toluol, stb.). A mosási lépés célja a célmolekula és MIP 

közötti specifikus kölcsönhatások maximalizálása, valamint a polimer mátrix által 

visszatartott zavaró komponensek eltávolítása. A mosáshoz használt oldószer általában 

szintén alacsony-polaritású szerves oldószer (CHCl3, CH2Cl2, toluol, stb.), vagy ezek 

keveréke. Az elúciót pedig kis mennyiségő acetonitrillel, metanollal, vagy ezek keverékével 

végzik. Vizes mintákat is felvihetünk az oszlopra, azonban ebben az esetben a MIP fordított-

fázisú szorbensként viselkedik. Vagyis ilyen esetekben a módszerfejlesztés hosszabb idıt 

vehet igénybe. A MISPE az elızıekben bemutatott off-line kivitelezés mellett használható on-

line módban is, amikor egy kismérető elıtét oszlopot építenek a rendszerbe, amely általában 

50 mg MIP-t tartalmaz. A zavaró komponensek eltávolítása után egy váltószelep segítségével 

a HPLC mozgófázisa az analitikai oszlopra mossa a mintát. 

 A MISPE technika alkalmazása széleskörő, alkalmas többek között 

környezetanalitikai-, élelmiszeripari-, biológiai- és gyógyszerminták extrakciójára. Bár 

biológiai minták (vizelet, vér, plazma, stb.) közvetlenül is felvihetık a MIP-re, általában 

valamilyen szerves oldószerrel meg kell hígítani a mintát, ami egyrészt kicsapja a proteineket, 

másrészt segíti a specifikus kötések kialakulását. Az alkalmazások között a biológiai és 

gyógyszerminták közel 50%-ot tesznek ki. 

Ahogy a MISPE a SPE egy változatának tekinthetı, értelemszerően elkezdıdött a 

fejlesztése a molekulárisan lenyomatolt szilárd fázisú mikroextrakciós (MI-SPME) 

technikának is. Bár a fejlıdés nem olyan gyors, mert a különbözı fázisok szintézisének 

reprodukálhatósága még nem teljesen megoldott, a terület folyamatos fejlıdés alatt van. A 

hagyományos SPME az extrakció során nem szelektív, mivel a szálak a vegyületeket 

polaritásuk függvényében adszorbeálják. MI-SPME esetében kétféle technika van. Az egyik a 

MIP-el bevont szálak készítése, míg a másik MIP (monolit) szálak elıállítása. Az elsı esetben 

a kvarc szálat szililezéssel aktiválják, majd polimerizációs oldatba merítik. A polimerizáció 

60 oC-on 6 órán keresztül történik, melynek során a kvarcszál felületén jön létre a MIP. A 

másik technika esetén a MIP-et kvarc kapilláris belsejében hozzák létre. A kapillárist 30 cm 

hosszúságú darabokra vágják. Ezután a kapillárist feltöltik a polimerizációs eleggyel, a két 

végét lezárják, és 60 oC-nál magasabb hımérsékleten adott ideig polimerizálják, majd 
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feldarabolják. A MIP monolitek vastagsága a kapilláris belsı átmérıjétıl függ. Az így 

létrehozott MIP-SPME szálak ellentétben a hagyományos SPME szálakkal nagyon 

flexibilisek, nehezen törnek el. Az extrakció végén a szálat kismennyiségő alkalmas 

oldószerbe helyezve a vizsgálandó anyag deszorbeálódik a szálról. 

 

III.2.5. Turbulens áramlású kromatográfia (Turbulent Flow Chromatography: TFC) 

 

 Az elızı fejezetben bemutatott technikák alkalmazásával a mintaelıkészítés 

lényegesen egyszerősíthetı, kevesebb hibaforrás található a folyamatokban, azonban az 

áteresztıképesség növelésének ellenére még mindig viszonylag hosszú analízisidıkkel kell 

számolni, ami leginkább a hosszú extrakciós idıkbıl adódik. HS-SPME esetén pl. meg kell 

várni, míg beáll az egyensúly a minta és a gázfázis között, majd ezt követıen történik az 

adszorpció, végül pedig a deszorpció a GC-készülék injektorában, így akár 30 percet is 

meghaladó ideig is tarthat egy mérés a mintavételtıl a mérés végéig. Egy nagyon jó 

alternatíva a mérési idık csökkentésére az 1997-ben bevezetett turbulens áramlású 

kromatográfia alkalmazása. 

 A TFC lehetıvé teszi komplex biológiai minták közvetlen injektálását, különféle 

mintaelıkészítési eljárások alkalmazása nélkül. A technika alapja, hogy egy arra alkalmas 

kolonnán elválnak egymástól a kismérető meghatározandó és biológiai mátrix nagymérető 

molekulái, a makromolekulák (proteinek) nagy diffúziós koefficiense következtében. Ez a 

nagymértékő elválasztási hatékonyság a kolonnában kialakuló turbulencia eredménye, amely 

a mobil fázisban keletkezı örvények miatt megnöveli az anyagtranszport sebességét. Az 

örvények keletkezése végeredményben egy dugószerő áramlási profilt hoz létre, csökkentve a 

sávszélesedést, ellentétben a klasszikus lamináris áramlási profillal. A töltött kolonnákban 

kialakuló turbulens áramlás függ a szemcsemérettıl, valamint a mozgófázis lineáris áramlási 

sebességétıl és fizikai-kémiai tulajdonságaitól. Rövid, viszonylag vastag, nagy 

szemcsemérető kolonnák (általában: 500 x 1 mm, 50-60 µm) szükségesek a turbulens áramlás 

kialakulásához, valamint olyan pumpák, melyek képesek ennek a fenntartására. Az 

alkalmazott áramlási sebesség általában 4-5 ml/perc. Az extrakciós oszlopon visszatartott 

vizsgálandó anyagokat a szerves mozgófázis egy oszlopváltó szelep segítségével juttatja az 

analitikai oszlopra, ahol megtörténik az elválasztás, majd pedig a detektálás. A TFC-nak 

különbözı technikai megvalósításai vannak (32. ábra). Így megkülönböztetünk egy oszlopos 

egy szelepes, két oszlopos egy szelepes, illetve kétszelepes megoldásokat egyaránt, valamint 

egy (32. ábra felsı panel, folytonos vonallal jelölt) illetve két pumpát (32. ábra felsı panel, 
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szaggatott vonallal jelölt) használó megvalósításokat. Az egykolonnás esetben mind a 

tisztítás, mind pedig az elválasztás a TFC kolonnán történik. Ennek az alapja, hogy a TFC 

kolonnának, bár jelentısen különböznek az analitikai kolonnáktól, van elválasztási képessége 

is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  mintafelvitel és tisztítás      elúció 

 

32. ábra: egy szelepes, egy- illetve kétkolonnás TFC konfigurációk 

P: pumpa; D: detektor; H: hulladékoldószer tároló 

 

A tisztítás során turbulens körülmények között történik a minta felvitele, majd miután a 

nemkívánatos komponensek elhagyták a kolonnát egy váltó szelep segítségével a mozgófázis 

áramlási irányát megváltoztatják és a vizsgálandó anyagot így juttatják a detektorba. Mivel a 

TFC kolonna elválasztási hatékonysága jelentısen kisebb egy analitikai kolonnáénál, ezért ezt 

a megoldást leginkább egy vagy néhány meghatározandó komponens esetében célszerő 
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alkalmazni. A másik probléma, hogy a turbulens áramlás körülményeit (4-5 ml/perc áramlási 

sebesség) a leggyakrabban detektorként alkalmazott tömegspektrométerek nem képesek 

kezelni, ezért szükség van az eluensáram elosztására, ami csökkenti a kimutathatóságot. A 

kisebb érzékenység nem az MS készülékbıl eredı probléma, hanem az eluensáram elosztása 

következtében a MS-be bejutatott vizsgálandó anyag koncentrációjának jelentıs lecsökkenése 

okozza. Erre a problémára jelenthet megoldást egy másik pumpa alkalmazása (32. ábra felsı 

panel, szaggatott vonallal jelölve). Ebben az esetben a minta injektálása, illetve tisztítása 

turbulens körülmények között történik, míg az elúció egy másik pumpa alkalmazásával már 

alacsonyabb áramlási sebességgel. A másik pumpa alkalmazásának további elınye, hogy az 

alapvetıen vizes alapú TFC körülményeket megfelelı oldószerre lehet cserélni. Az egy 

oszlopos megvalósítás esetében a TFC oszlop alacsony tányérszáma és a nagy szemcseméret 

miatt, nagymértékben kiszélesedett és „tailing”-es csúcsokat detektálhatunk. ennek 

kiküszöbölésére kiválóan alkalmas a kétkolonnás megvalósítás (32. ábra alsó panel), ahol egy 

hagyományos HPLC oszlopot építenek a rendszerbe, lehetıvé téve egy megfelelı analitikai 

elválasztást. A mintát a TFC oszlopról olyan eluenssel juttatják az analitikai kolonnára, mely 

alkalmas a TFC oszlopról való eluálásra, de nem elég erıs az analitikai kolonnáról történı 

elúcióhoz, így a minta az analitikai kolonna elején összegyőlik, majd a megfelelı oldószerre 

történı váltás után megtörténik az elválasztás és a detektálás. A hatékonyság növelése 

érdekében további technikai megvalósításokat is (izokratikus fókuszálás, továbbfejlesztett 

izokratikus fókuszálás) használnak. A TFC alkalmazása egyre nagyobb mértékő, leginkább 

farmakokinetikai, ADME, metabolizmus vizsgálatokban, metabolitok azonosításában 

alkalmazzák. 

 

 

 Ahogyan az már említésre került, az analitikai mérések egyik, ha nem a legkritikusabb 

pontja a mintaelıkészítés. A megfelelı technika kiválasztásánál figyelembe kell venni többek 

között az idıt, a szelektivitást, a lépések számát, az oldószer-felhasználást, valamint az on-

line kapcsolás lehetıségét egyaránt. A bioanalitikai vizsgálatokban, valamint a 

labordiagnosztikában jelenleg legelterjedtebben a SPE-t használják, de egyre jobban teret 

hódítanak a különbözı mikroextrakciós technikák és egyéb eljárások is. Az 4. táblázatban 

összefoglalt technikákon kívül természetesen egyéb lehetıségek is vannak, azonban a jegyzet 

keretei nem teszik lehetıvé minden módszer ismertetését, illetve a bemutatásra került 

tecnikák részletekbe menı leírását. Akik további illetve részletes információt kívánnak 

szerzni errıl a tudományterületrıl, azoknak ajánlom Janusz Pawliszyn és Heather L. Lord 
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szerkesztésében Handbook of Sample Preparation, valamint Roger M. Smith szerkesztésével 

megjelent Bioanalytical Separtions címő könyveket. 

 

4. táblázat: a bemutatott mintaelıkészítési technikák összehasonlítása 

megnevezés extrakció 
ideje 
(perc) 

szelektivitás többlépéses folyamat oldószerigény 

ASE (PLE) 10-15 közepes - kicsi 

MAE 5-15 közepes extrakció/szőrés kicsi 

SFE 5-15 közepes - kicsi 

LLE 15-20 közepes + nagy 

SPE 15-25 közepes + kicsi 

SPME 10-60 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? 
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IV. Kromatográfiás technikák 

 

Az elızı fejezetben bemutatott technikák segítségével a vizsgálandó anyagot 

kinyerhetjük a mintából és elemezhetjük. Nagyon gyakran elıfordul azonban, hogy az 

extrakció során nem csak a meghatározandó komponenst nyerjük ki, hanem egyéb 

vegyületeket is, illetve, sokszor nem csak egy összetevıt kell meghatározni. Ilyen esetekben 

szükség van az egymás mellett található anyagok elválasztására, amit ún. elválasztástechnikai 

módszerekkel végezhetünk el. Ekkor az összetett mintát bejuttatjuk a mőszerbe, ahol az 

szétválik komponenseire, majd ezt követıen az egyes komponensek külön-külön kerülnek 

detektálásra. A módszercsoport alapjait Cvet orosz botanikus fektette le, aki különféle 

növényi részeket petroléterrel extrahált, majd az extraktot egy kalcium-karbonáttal töltött 

csıbe töltötte és színes győrők kialakulását figyelte meg. İ alkotta meg a kromatográfia 

elnevezést, amelyet a görög chroma (szín) és graphia (írás) szavakból eredeztetnek. 

A kromatográfia egy nagyon sokrétő módszercsoportot foglal magába, mely 

technikákat széleskörően alkalmazzák a kutatás-fejlesztés, gyártás, diagnosztika, 

minıségbiztosítás, stb. során egyaránt. Közös jellemzıjük, hogy a minta komponensei egy 

álló és egy mozgó fázis között oszlanak meg, és a különbözı mértékő kölcsönhatások 

következtében az egyes komponensek elválnak egymástól. 

A kromatográfiás technikákat többféleképen csoportosíthatjuk. Technikai 

megvalósítás szerint megkülönböztetünk sík és oszlopkromatográfiát. A kifejlesztés módja 

szerint beszélhetünk frontális, kiszorításos és elúciós módszerrıl, melyek közül ma már szinte 

kizárólag az elúciós technikát alkalmazzuk. A mozgófázis halmazállapota alapján (33. ábra) 

megkülönböztetünk gáz-, folyadék-, és szuperkritikus-folyadékkromatográfiát, melyeket 

tovább csoportosíthatjuk az állófázis típusa alapján (33. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. ábra: kromatográfiás technikák csoportosítása a fázisok halmazállapota alapján 
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A negyedik lehetıség pedig az elválasztás mechanizmusa alapján történı csoportosítás. Így 

megkülönböztetünk adszorpciós, abszorpciós (megoszlásos), affinitás, ioncserés, 

méretkizárásos, stb. kromatográfiás technikákat. Az adszorpciós kromatográfiában a 

szétválasztandó komponensek az állófázis felületén adszorbeálódnak. Az abszorpciós vagy 

megoszlásos technikánál az állófázis egy hordozó felületére felvitt folyadék. A minta 

komponensei megoszlanak a folyadék állófázis és a mozgófázis között és így kémiai 

tulajdonságaik alapján válnak el egymástól. Affinitás kromatográfia esetén valamilyen 

speciális kölcsönhatás (antigén-antitest, enzim-szubsztrát) biztosítja az elválasztást, míg 

méretkiszorításos kromatográfiánál adott pórusmérető gélen történı átbocsátás során az egyes 

komponensek a molekulák mérete szerint válnak szét. Ioncsere esetén pedig töltéssel 

rendelkezı ionokat vagy molekulákat választhatunk szét az állófázis ellentétes töltéső 

helyeivel történı kölcsönhatás következtében. 

 A kromatográfiás elválasztás során az összetett minta egyes komponensei eltérı ideig 

tartózkodnak az állófázison ezáltal biztosítva az egyes összetevık elválását egymástól. A 

folyamat végén az egyes komponensek külön-külön érkeznek a detektorba és adnak a 

koncentrációval arányos jelet. A kapott jel-idı függvényt nevezzük kromatogramnak (34. 

ábra). A kromatogram legfontosabb paraméterei a retenciós idı (tR), holtidı (tM), sávszélesség 

(w), félértékszélesség (w1/2) és a csúcsmagasság (h).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. ábra: egy kromatogram és jellemzı paraméterei 
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A tR a mintabejuttatástól a vizsgálandó anyag maximális koncentrációjának megjelenéséig 

eltelt idı. Ez az egyes mintaalkotók esetén eltérı, így a tR alkalmas minıségi azonosításra. A 

tR tartalmazza azt az idıt is, amit az anyag az injektorban és a detektorban tölt. Ez az ún. 

holtidı, amit ha kivonunk a tR-bıl, megkapjuk a redukált retenciós idıt. A tM definiálható még 

úgy is, hogy egy olyan anyag retenciós ideje, amely a kolonnán visszatartás nélkül áthalad. A 

már említett paraméterek segítségével meghatározott egyenletekkel információt kaphatunk a 

kolonna, illetve az elválasztás hatékonyságáról. Meghatározhatjuk az elméleti tányérszámot 

(N), ami minél nagyobb érték, annál hatékonyabb a kolonna. 

 

N = 16 (tR/w)  N = 5,54 (tR/w1/2) H = L/N 

 

A kolonna hosszának ismeretében pedig kiszámolható az elméleti tányér magasság (H: Height 

Equivalent of Theoretical Plate), ami minél kisebb, annál jobb az oszlop. Ezek az értékek a 

desztilláció tányérelméletébıl erednek, részletes tárgyalásukra nem térek ki. Az elválasztás 

hatékonyságát a kromatográfiás csúcs paramétereinek segítségével vizsgálhatjuk. Gyakran 

elıfordul, hogy a detektálás során átfedı csúcsokat kapunk, vagyis a komponensek nem 

válnak szét teljesen, ami a sávszélesedés következménye. Az elválasztás hatékonyságát a 

felbontással (R: Resolution) jellemezzük, amely a következı egyenlettel számolható: 

 

R = 2(tR2-tR1)/(w1+w2) 

 

Két csúcsot akkor tekintünk teljesen felbontottnak, ha az átfedésük <0,1%. Ehhez R ≥ 1,5 

feltételnek kell teljesülni. 

 A kromatogramok alkalmasak a minta minıségi és mennyiségi analízisére. A 

minıségi értékelés legegyszerőbb módja standard vegyületek retenciós idejével történı 

összehasonlítás, ami a legtöbb esetben elegendı. Probléma akkor léphet fel, ha teljesen 

ismeretlen mintát kell analizálni. Ilyen esetekben egyéb technikákat lehet alkalmazni, vagy 

pedig on-line EI-MS detektálást, ahol a mintakomponensek karakterisztikus MS 

spektrumának segítségével lehet az azonosítást elvégezni.  

 A mennyiségi értékeléshez a csúcsmagasságot vagy a csúcsterületet használjuk. 

Feltétel, hogy a detektor a koncentrációval arányos jelet szolgáltasson. A legegyszerőbb 

módszer a területszázalékos értékelés: 

 

koncentráció = 100 x (Ai/∑A) 
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Ebben az esetben a minta %-os összetételét kapjuk meg. Leggyakrabban akkor alkalmazzák, 

amikor elızetes információ nyerés a cél a kalibrációs görbék elkészítéséhez. Megjegyzendı, 

hogy ez a legkevésbé pontos, csak szemikvantitatív meghatározást tesz lehetıvé. A 

leggyakrabban alkalmazott mennyiségi meghatározási módszer a külsı standard módszer (35. 

ábra) vagy más néven kalibráció. Itt a meghatározandó anyagból standard oldatokat készítünk, 

elvégezzük a mérést, majd a csúcsok integrálása után elkészítjük a kalibrációs görbét (35. 

ábra), amin a koncentráció függvényében ábrázoljuk a csúcsterületeket. Ezt követıen 

injektáljuk az ismeretlent tartalmazó mintát, majd a csúcsterület meghatározása után a 

görbérıl leolvasható a koncentráció. 
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35. ábra: külsı standard módszerben alkalmazott kalibrációs görbe 

 

Abban az esetben, ha a minta több komponenst is tartalmaz, mindegyikre külön-külön el kell 

készíteni a kalibrációs görbét, mivel a detektorok által szolgáltatott jel az egyes 

komponensekre eltérı lehet. 

Hasonló technika a standard addíció (36. ábra), ahol az ismeretlent tartalmazó mintát 

szétosztják azonos térfogatokra, majd egy kivételével, emelkedı koncentrációban standardot 

adnak hozzá (36. ábra), végül az egészet azonos térfogatra egészítik ki, majd az így kapott 

oldatokat megelemzik. Az ismeretlen koncentrációja, a kapott görbe extrapolációjával (36. 

ábra), vagy a legkisebb négyzetek módszerén alapuló illesztés alkalmazásával meghatározzuk 

a függvény lineáris egyenletét, majd az egyenlet alapján kiszámítjuk a meghatározandó elem 

koncentrációját a vizsgálati oldatban. 
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36. ábra: standard addíciós módszer 
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A belsı standard módszernél (37. ábra) egy ismert anyagot (belsı standard) adnak mind a 

referencia oldatokhoz, mind a mintaoldathoz. Fontos, hogy a belsı standard kromatográfiás 

viselkedése hasonló legyen a vizsgált anyagéhoz, de attól teljesen elváló csúcsot adjon. A 

meghatározandó komponens koncentrációját a belsı standard és a vizsgált komponens 

csúcsterület arányának a referencia oldatok megfelelı csúcsainak arányával történı 

összehasonlítás alapján kapjuk meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. ábra: belsı standard módszer alkalmazása 

 

A gyakorlatban készítünk egy standard sorozatot a meghatározandó komponensbıl, majd 

mindegyik oldathoz ismert mennyiségő belsı standardot adunk (azonos legyen a 

végkoncentráció). Ezt követıen elvégezzük a mérést és a kromatogramokon a csúcsterületek 

meghatározását, majd megszerkesztjük a kalibrációs görbét, amin a csúcsterületek arányát 

ábrázoljuk a koncentrációk arányának függvényében (37. ábra). Utolsó lépésként a vizsgálati 

mintához ismert mennyiségben (mint a standard esetén) adunk belsı standardot. Elvégezzük a 
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mérést és meghatározzuk a csúcsok területét. A csúcsterületek arányának ismeretében a 

kalibrációs görbérıl a koncentrációk aránya leolvasható és a belsı standard koncentrációjának 

ismeretében kiszámolhatjuk a vizsgálandó komponens koncentrációját. 

  

A továbbiakban a gyógyszer kutatás-fejlesztés-gyártás-minıségbiztosítás során 

elterjedten alkalmazott technikák a gázkromatográfia (GC) és a nagyhatékonyságú 

folyadékkromatográfia (HPLC) kerül bemutatásra. 

 

IV.1. Gázkromatográfia (Gas Chomatography: GC) 

 

 A GC elnevezés onnan ered, hogy ebben az esetben a mozgó fázis gáz halmazállapotú 

(33. ábra). Az elválasztást biztosító állófázis halmazállapota lehet szilárd (adszorpciós 

kromatográfia), vagy helyhez kötött folyadék (megoszlásos, vagy abszorpciós kromatográfia). 

A mintát, ami leggyakrabban gáz, vagy folyadék, különbözı módokon juttatják a kolonnára, 

közös jellemzıjük, hogy gázhalmazállapotba kell juttatni. Ez azt vonja maga után, hogy a GC 

csak olyan anyagok vizsgálatára alkalmas, amelyek elpárologtathatóak bomlás nélkül, vagyis 

hıstabilak. Ez valamelyest behatárolja a GC alkalmazását. A GC mérések során a folyamatos 

eluensáramba juttatjuk a mintát ún. injektorokon keresztül. Innen kerül a minta a kolonnára, 

ahol megtörténik az elválasztás, majd pedig a detektor végzi a jelképzést (38. ábra). Az egész 

rendszert számítógép vezérli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. ábra: GC-készülék felépítésének sematikus ábrája 

 

IV.1.1. Alkalmazott gázok 

 

Az eluens (vivıgáz) forrása nagynyomású palack, vagy gázgenerátor lehet. A leggyakrabban 

alkalmazott gázok a He, Ar, N2, és a H2 (valamint a levegı, detektortípustól függıen). Mivel a 
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GC nagyhatékonyságú analitikai technika, fontos, hogy az alkalmazott gázok 

nagytisztaságúak legyenek. Tisztasági foktól (5. táblázat) függıen, még szükség lehet 

különbözı gáztisztító egységekre is. 

 

5. táblázat: gázok tisztasági foka 

Tf %-os tisztaság, gáztartalom Minıségi fokozat Összes szennyezıdés 

99,99 % 4.0 100 ppm (v/v) 

99,995 % 4.5 50 ppm (v/v) 

99,999 % 5.0 10 ppm (v/v) 

99,9995 % 5.5 5 ppm (v/v) 

99,9999% 6.0 1 ppm (v/v) 

 

Azt, hogy melyik gáz legyen az eluens több szempont határozza meg. Töltetes kolonnák 

esetén a N2, míg kapilláris kolonnáknál a He vagy a H2 a legalkalmasabb. További tényezı az 

üzembiztonság, mivel H2 esetén gondoskodni kell a kiáramló gáz eltávolításáról, nehogy 

felhalmozódjon és robbanás következzen be. A különbözı detektorok is megszabhatják az 

alkalmazandó gáz típusát. A hıvezetıképességi (TCD) detektorok esetében, ha a vizsgálandó 

anyag hıvezetıképessége kicsi, akkor a nagy hıvezetıképességő He vagy H2 a választandó, 

ellenkezı esetben a N2. A lángionizációs (FID) detektorok bármelyik eluenssel 

mőködtethetıek, ilyenkor maga az elválasztás a számottevı tényezı a vivıgáz 

kiválasztásánál, míg tömegspektrometriás (MS) detektálás esetén a He, mivel nagy az 

ionizációs energiája. A GC készülékek bemeneti nyomása néhány bár, ezért a nagynyomású 

palackok esetén kétlépcsıs reduktor alkalmazása szükséges, míg a gázgenerátorok kimenı 

nyomása beállítható a megfelelı értékre. Fontos, hogy, a készülékekben a gáz áramlási 

sebessége állandó legyen, amit ma már az ún. automatikus nyomásszabályzókkal (Automatic 

Pressure Control: APC) érnek el. 

 

IV.1.2. Mintabeviteli technikák 

 

 A minta bejuttatása a GC-s mérések kritikus pontja. Fontos, hogy a mintaadagolás 

pillanatszerően történjen, továbbá, hogy a bejuttatott folyadék az injektálás után azonnal 

gázhalmazállapotba kerüljön, amihez leggyakrabban az ún. gyors elpárologtatásos technikát 

alkalmazzák. Ilyen esetekben az injektort a megfelelı hımérsékletre főtik fel. GC esetén 
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lehetıség van gáz, folyadék és szilárd minták bejuttatására, azonban a szilárd minták 

problémás és lassú injektálása miatt szinte kizárólag gáz vagy folyadék mintákkal dolgozunk. 

Gázok bejuttatására ún. mintabemérı csapokat használunk (39. ábra). Ezek kalibrált, adott 

térfogatú hurokkal ellátott injektorok. Injektálás során elıször feltöltjük a hurkot úgy, hogy az 

injektálandó minta 5-10-szeresét eresztjük át a hurkon, így biztosítva, hogy biztosan a 

mintával töltsük azt fel. Ezt követıen egy szelep átfordításával a vivıgáz a hurkon halad 

keresztül és juttatja a mintát a kolonnára (39. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

39. ábra: hatágú gázbemérı csap mőködésének vázlata 

 

Folyadék mintákat precíziós mikro-fecskendık segítségével juttatunk be az injektorba. A 

bejuttatott minta mennyisége függ az alkalmazott kolonna paramétereitıl. Leggyakrabban 

valamilyen gyors elpárologtatásos injektort alkalmazunk, de használhatóak ún. hideg 

technikák (cool-on-column, large volume injection: LVI), illetve programozható főtéső 

injektor is (programmed temperature vaporizer: PTV). A gyors elpárologtatáson alapuló 

technikáknál az injektor hımérsékletét a legmagasabb forráspontú komponens forráspontja 

felett kel tartani (50-70 oC-al). Az injektálásnál figyelembe kell venni, hogy az injektor 

térfogata nagyon kicsi, így az injektált folyadékból keletkezı gáznak ezt a teret kell kitöltenie. 

Különösen a kis belsı átmérıjő, vékonyfilmes kolonnák esetében alkalmazzák az ún. 

split/splitless injektorokat. Mivel ezeknek a kolonnáknak a kapacitása nagyon kicsi, így ha 

„nagy” mennyiségő mintát juttatunk rájuk könnyen elıfordulhat, hogy az állófázis telítıdik. 

Ezt megelızendı a készülékbe jutatott mintának csak meghatározott hányadát (1/10; 1/100) 

engedjük a kolonnára. A többit az ún. mintaáram elosztó vagy „splitter” segítségével 

lefúvatjuk a szabadba. A split technikának van több hátránya is, többek között a minta 

komponensek közötti diszkrimináció, illetve minél nagyobb split arányt alkalmazunk, úgy 

csökken a kolonnára juttatott minta mennyisége, így a csúcsterületek is. A diszkriminációt 

kiküszöbölendı, illetve nyomnyi mennyiségő anyagok esetén használjuk a splitless technikát. 

Itt a bejuttatott minta teljes elpárolgásáig nincs lefúvatás (nincs diszkrimináció), majd a 
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kolonna túlterhelését megelızendı a felesleges mintarészletet a szabadba engedik. Az 

alkalmazott split/splitless injektorok mőködtethetıek direkt módban is, amikor a beinjektált 

minta teljes mennyisége a kolonnára jut. Ebben az esetben természetesen olyan kolonnát kell 

választani, ami nem telítıdik, illetve fontos, hogy az injektorban található ún. linert a 

megfelelıre cseréljük. Az liner (más néven inzert vagy inlet) (40. ábra), melynek nagyon sok 

típusa van, egy deaktivált felülető üveg vagy kvarc betét. Feladata, hogy megakadályozza a 

minta komponenseinek és az injektor forró fémfelületének az érintkezését, meggátolva ezáltal 

a mintaalkotók forró fémfelületeken fellépı bomlását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. ábra liner típusok 

 

A gyors elpárologtatás másik problémája, hogy az alkalmazott hımérséklet jelentısen 

meghaladja a legmagasabb forráspontú alkotó forráspontját, amit sok anyag nem bír el 

termikus bomlás nélkül. Ilyen esetekben alkalmazható a „cool-on-column” injektálási 

technika. Ebben az esetben a mintát egy vastagabb, pár cm hosszú kolonnarészletbe juttatjuk. 

Ezt a kolonna részletet hőtjük, majd az eluens áram a mintát, a kolonnát is tartalmazó 

termosztált térbe juttatja, ahol megkezdıdik a kolonna főtése, így a minta illékonnyá tétele és 

a kromatográfiás elválasztás. 
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Az elızıekbıl jól kitőnik, hogy sokféle (az ismertetetteken túl is) mintabejuttatási lehetıség 

van, azonban mindegyik technikának megvan a maga elınye és hátránya egyaránt, így mindig 

meg kell gondolni melyik technika alkalmazása lehet a célravezetıbb. 

 

IV.1.3. Gázkromatográfiás kolonnák 

 

 A kolonna a GC-készülékek „lelke”, mivel ezen történik az elválasztás. A kolonnát 

egy termosztálható térbe helyezzük, melynek hımérséklete nagyon pontosan szabályozható és 

gyorsan felfőthetı, akár 400-500 oC-ra, illetve gyorsan lehőthetı a kiindulási hımérsékletre. 

A kolonnákat két csoportra oszthatjuk (41. ábra). Az ún. töltetes kolonnák általában 1-5 m 

hosszúságú és 2-6 mm belsı átmérıjő csövek, melyek a megfelelı állófázissal vannak töltve. 

Az elválasztást biztosító folyamat szerint lehetnek adszorpciós kolonnák, amikor az állófázis 

nagy fajlagos felülettel rendelkezı anyag (aktív szén, Al2O3, szilikagél, molekulaszőrı, 

szerves polimerek), vagy megoszlásos, ahol a töltet egy inert hordozóra felvitt folyadék. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. ábra: GC kolonnák csoportosítása 

 

A kapilláris vagy más néven nyitott csı (open tube) kolonnák (42. ábra) 10-100 m hosszú 0,2-

0,5 mm belsı átmérıjő kapillárisok, melyek belsı falán található az álló fázis. Az elválasztás 

szintén lehet adszorpción, illetve megoszláson alapuló, így megkülönböztetünk PLOT (Porous 

Layer Open Tube), SCOT (Sorbent Coated Open Tube) és WCOT (Wall Coated Open Tube) 

oszlopokat (41. ábra). A PLOT kolonnák esetén a belsı falra egy porózus adszorpciós réteget 

visznek fel, így ezek adszorpciós kolonnák, míg a másik két típus esetén az elválasztás alapja 

a megoszlás. A WCOT kolonnák belsı felületét vonják be a megosztófolyadékkal, míg a 
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SCOT kolonnák esetén elıször egy hordózó réteggel, majd azt vonják be a 

megosztófolyadékkal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. ábra: kapilláris kolonna 

 

Az egyes kolonnák között jelentıs különbségek vannak mind kapacitás, mind 

alkalmazhatóság terén. Legnagyobb a kapacitása a töltetes kolonnáknak, majd az ún. „wide-

bore” kolonnák következnek, végül pedig a „narrow bore” oszlopok, de ezek között is lehet 

különbség, többek között a filmvastagságban. Napjainkban meglehetısen nagyszámú, 

különbözı fizikai-kémiai paraméterekkel rendelkezı kolonna közül választhatunk, melyet 

mindig az adott analitikai feladat határoz meg. A megfelelı kolonna kiválasztása 

kulcsfontosságú, mivel a GC-s elválasztások esetében, ellentétben a HPLC-vel, az eluens 

kínálat sokkal kisebb. A GC-s elválasztásokat befolyásoló fıbb tényezık a következık: 

 

1. a kolonna hossza 

2. a kolonna átmérıje 

3. az állófázis típusa 

4. az állófázis vastagsága 

5. a vivıgáz típusa 

6. a vivıgáz áramlási sebessége 

7. a hımérséklet 
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A hımérséklet szempontjából megkülönböztetünk izotermikus és hıfokprogramozású mérést. 

Az elsı esetben a kolonna a teljes mérés végéig azonos hımérsékleten van, míg a második 

esetben egy vagy több lépcsıt iktatunk be a mérés során. Az izotermikus mérést leginkább 

egykomponenső minták analízisénél, vagy olyan mintáknál alkalmazzuk, ahol a 

meghatározandó komponensek hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek, míg sokkomponenső 

minták esetén hıfokprogramozást alkalmazunk. 

 

IV.1.4. Gázkromatográfiás detektorok 

 

 A kolonnán történı szétválasztás után a minta egyes komponensei a detektorba 

kerülnek, ami a koncentrációval arányos jelet képez. A GC-ban leggyakrabban a 

hıvezetıképességi (Thermal Conductivity Detector: TCD), lángionizációs (Flame Ionization 

Detector: FID), elektronbefogásos (Electron Capture Detector: ECD) és tömegspektrometriás 

(MS), valamint infravörös (IR) spektrofotometriás detektorokat alkalmazzák, de vannak 

egyéb speciális detektorok (Photoionization Detector: PID, Flame Photometric Detector: FPD, 

Pulsed Flame Photometric Detector: PFPD, Atomic Emission Detector: AED) is. 

A TCD mőködésének alapja egy kis térfogatú cellában elhelyezett elektromosan főtött 

volfram vagy grafit szál. Az egyenletesen áramló vivıgáz következtében a hıelvezetés a 

szálról állandó. Ha megváltozik a vivıgáz összetétele, vagyis megjelenik benne egy 

mintaalkotó, akkor megváltozik a hıelvezetés, vagyis a főtött szálat jobban vagy kevésbé hőti, 

így megváltozik a hımérséklete és ezzel együtt az ellenállása is. Az ellenállás változást 

megfelelı kapcsolással áramváltozássá alakítják, és ezt regisztrálja a készülék. A kapott jel 

annál nagyobb, minél nagyobb a különbség a vivıgáz és a mérendı komponens 

hıvezetıképessége között. A legnagyobb hıvezetıképessége a H2-nek és a He-nak van, így 

ezeket alkalmazzuk leggyakrabban, de elıfordulhat N2 is (pl. ha H2-t kell mérni). A TCD-k 

univerzális detektorok, hátrányuk azonban, hogy az érzékenységük a többi detektorhoz képest 

rosszabb (10-6 g). 

A GC készülékekben általánosan használt nagy érzékenységő (10-11 g/s) detektor a FID. 

Ebben egy kicsi H2 láng ég, mely fölött elektródpár található. A lángban ionok keletkeznek, 

melyek az elektródok között levı feszültségkülönbség hatására egy állandó ionáramot hoznak 

létre. Amikor a lángba szerves anyag kerül, az ionáram jelentısen megnı, ami erısítés után 

regisztrálható. Hátránya ennek a detektortípusnak, hogy szervetlen, nem elégethetı anyagok 

vizsgálatára nem alkalmas, hacsak a meghatározandó anyagot valamilyen módszerrel 

éghetıvé nem tesszük. 
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IV.1.5. A gázkromatográfia alkalmazása 

 

 A GC alkalmazása széleskörő. Használják a környezetvédelemben, élelmiszeriparban, 

laboratóriumi diagnosztikában, az igazságügyi toxikológiában és a gyógyszergyártás 

különbözı fázisaiban egyaránt. Nagyon jól alkalmazható a GC különbözı gyógyszerek, 

metabolitok, biológiai mintákból (vér, plazma, szérum, vizelet, szövetek, stb) történı 

extrakcióját követı analitikai vizsgálatokhoz. A különbözı gyógyszerkönyvek (Ph.Eur., 

Ph.Hg.) GC-s meghatározást írnak elı oldószerek vizsgálatára, ami magába foglalja az 

oldószerek minısítését és szennyezıik meghatározását, valamint hatóanyagokban, 

segédanyagokban és gyógyszerkészítményekben az oldószernyomok meghatározását. Szintén 

GC-s vizsgálatot írnak elı illóolajok minıségi vizsgálatára, valamint zsírsavak 

meghatározására metil-észter formában (Fatty Acid Methyl Esther: FAME). Bár a szabad 

zsírsavak vizsgálatára már rendelkezésre áll megfelelı kolonna, FAME formában is könnyen 

mérhetıek, mivel a zsírsavak metil-észterei illékonyak. GC esetében alapvetı dolog, hogy a 

mintának illékonynak kell lennie. Ez gyakran nem teljesül, így ún. származékképzési 

reakciókkal illékony származékait állítjuk elı a vizsgálandó anyagnak, ami már injektálható a 

készülékben. A leggyakoribb reakciók az acilezés (savak), szililezés (cukrok, szteroidok, 

alkoholok, amidok, savak) és a trifluoracilezés (alkoholok, aminok, aminosavak). 

Ebbıl a fejezetbıl jól látható, hogy a GC egy széleskörően alkalmazható, 

nagyhatékonyságú analitikai technika. Mivel a jegyzet kereti behatároltak, ezért nincs 

lehetıség a GC részletekbe menı tárgyalására, hiszen errıl a technikáról külön könyvek 

születtek. Akik mélyebb ismeretekre kívánnak szert tenni, azok számára ajánlom Balla József, 

A gázkromatográfia analitikai alkalmazásai címő könyvét. 

 

IV.2. Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia 

(High Performance Liquid Chromatography: HPLC) 

 

 Az elızı részben bemutatott GC legnagyobb hátránya, hogy hıérzékeny és nagy 

molekulatömegő (biomolekulák, polimerek) anyagok vizsgálatára nem alkalmazható. Ilyen 

esetekben nagyon jól alkalmazható a HPLC. Ahogy az a nevébıl is látszik ennél a technikánál 

a mozgófázis folyadék, míg az állófázis lehet valamilyen adszorbens, vagy (sokkal 

gyakrabban) folyadék (megoszlásos kromatográfia). GC esetében a módszerfejlesztés során 

az állófázis kiválasztása a kulcsfontosságú, míg HPLC esetén az optimális módszer 

kifejlesztéséhez mind az állófázis, mind pedig a mozgófázis változtatása eredményre vezethet. 
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További lehetıség, hogy a mozgófázis összetétele is változtatható egy mérés során. Ezek az 

elınyök azonban a módszerfejlesztést megnehezítik a GC-vel összehasonlítva. 

 A HPLC oszlopok fizikai tulajdonságai következtében a folyadékot csak nagy 

nyomással lehet átjuttatni az elválasztást végzı oszlopon (innen eredt korábbi elnevezése: 

nagy nyomású folyadékkromatográfia). Az oldószer(ek) mozgatását speciális pumpák végzik. 

Egy HPLC készülék sematikus ábrája a 43. ábrán látható. Az oldószereket megfelelı tartályok 

tartalmazzák, majd keresztülhalad az eluens egy gázmentesítı egységen. Innen az ún. „solvent 

organizer”-be kerül, ami szabályozza az eluens összetételt, úgy, hogy megadott pillanatokban 

különbözı szelepeket nyit és zár. Ha a mérés során az eluens összetétel állandó izokratikus, 

ha pedig elıre megírt program szerint változik, gradiens elúcióról beszélünk. Az oldószerek 

egy keverıfejben keverednek össze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. ábra: alacsony és magas nyomású gradiens HPLC-k sematikus ábrája (K: keverı; I: injektor; D: detektor) 

 

Ha a keverıfej a pumpa elıtt van (az oldószerek keveredése légköri nyomáson történik) 

alacsony nyomású gradiens rendszerrıl, ha pedig utána, magas nyomású (az oldószerek 

keveredése nagy nyomáson történik) gradiens rendszerrıl beszélünk (43. ábra). A második 
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megoldás költségesebb, mivel annál az egyes oldószerek mozgatásához külön pumpa 

szükséges, így elterjedtebbek az alacsony nyomású gradiens rendszerek. A pumpa után 

található az injektor, majd a kolonna, végül pedig a detektor. Az egész rendszer mőködését és 

az adatgyőjtést természetesen számítógép vezérli. 

 

IV.2.1. Eluensek 

 

 A HPLC készülékek általában maximum 4 féle eluenst képesek kezelni, ennél 

összetettebb gradienst nem is célszerő készíteni. Fontos, hogy az alkalmazott oldószerek nagy 

tisztaságúak legyenek, de még ilyen esetekben is célszerő membránszőrıvel megszőrni 

azokat. További követelmény, hogy az oldott gázok mennyisége minél kevesebb legyen ezért, 

bár van gázmentesítı a rendszerben, inert gáz (He, N2) átbuborékoltatással vagy ultrahangos 

vízfürdı alkalmazásával csökkenthetjük a nemkívánatos gázok mennyiségét. A megfelelı 

oldószer vagy oldószer elegy megválasztás fontos a jó HPLC-s eredmények eléréséhez. Az 

alkalmazott oldószereket jellemezhetjük az ún. eluotróp erısségükkel (44. ábra). Fontos 

megjegyezni, hogy az az oldószer, amely normál fázisú (lásd késıbb) HPLC-ben erıs, az 

fordított fázisú (lásd késıbb) HPLC esetén gyenge oldószer, ugyanígy fordítva is igaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. ábra: oldószerek eluotróp erıssége 
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IV.2.2. Mintaadagolás 

 

 HPLC esetében a minta bejutattása az eluensáramba 6 furatú bemérıcsapok 

segítségével történik (45. ábra). Mıködési mechanizmus a GC-nál bemutatott gázbemérı 

csappal (39. ábra) egyezik meg. A különbség, hogy itt a mintát tartalmazó hurok 1-100 µl 

közötti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.ábra: manuális HPLC injektor 

 

A hurkot általában precíziós mikrofecskendıkkel töltjük fel, majd a kar átfordításával az 

eluens a hurkon keresztülhaladva jutattja a mintát a kolonnára. Gyakran a kar átfordítása 

egyben a mérés indítása is, ami jobb reprodukálhatóságot eredményez, ellentétben a kézzel 

történı mérésindítással. A HPLC-s injektorok lehetnek manuálisak, de abban az esetben, ha 

sok mintát kell feldolgozni célszerő automata mintaadagoló alkalmazása. 

 

IV.2.3. HPLC-s kolonnák, kolonnavédelem 

 

 Ahogyan a GC esetében, itt is, a készülék „lelke” a kolonna, amin az elválasztás 

történik. Az oszlopok 3-30 cm hosszú és 2-5 mm belsı átmérıjő csövek melybe a megfelelı 

állófázist töltik (46. ábra). A töltet nagyon apró szemcséjő, leggyakrabban a 3 és 5 µm-s 

szemcséjő tölteteket tartalmazó oszlopokat alkalmazzák. A töltet alapján 

megkülönböztethetünk adszorpciós és megoszlásos kromatográfiát. LSC esetén az adszorbens 
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lehet szilikagél, Al2O3, vagy aktív szén. Míg LLC esetében valamilyen hordozóra felvitt 

folyadék. Bár a HPLC esetén nincs akkora jelentısége a hımérsékletnek, mint a GC-nál, az 

újabb, gyors kromatográfiás technikák (UPLC), valamint speciális feladatoknál 

alkalmazhatunk kolonnatermosztátot, mely az oszlop állandó hımérsékleten tartását 

biztosítja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. ábra: különbözı mérető HPLC-s kolonnák 

 

Meg kell említeni még, hogy a „klasszikus” analitikai oszlopokon kívül vannak még ún. 

szemi-preparatív és preparatív oszlopok, melyeket nagy mennyiségben elıállított anyagok 

tisztítására használhatunk, illetve megtalálhatóak a kapilláris HPLC kolonnák is, amiket 

leginkább LC-MS kapcsolások esetében alkalmazunk, mivel a MS készülékekhez szükséges 

alacsony (µl-nl/perc) áramlási sebességeket ezeken könnyebb létrehozni. Az analitikai 

oszlopokon általában 0,5-3 ml/perc áramlási sebességgel dolgozunk. 

 Meg kell még említeni, hogy fontos az analitikai kolonnák védelme, hogy az esetleges 

szennyezıdések ne károsítsák azt. Ezt megoldhatjuk ún. elıtét kolonna alkalmazásával, vagy 

ma már inkább ún. „guard-cartridge”-ok használatával. 

 Napjainkban a megoszlásos kromatográfia szinte kizárólagos a gyógyszervegyületek 

analízisében. Az álló és mozgó fázis polaritása alapján a HPLC-ben megkülönböztethetünk 

ún. normál-fázisú (Normal-Phase: NP) és fordított-fázisú (Reversed-Phase: RP) 

elválasztásokat. Az elsı esetben az oszlop poláris, az alkalmazott oldószer vagy oldószer 

elegy kevésbé, míg RP-HPLC estén az állófázis apoláris a mozgófázis pedig általában 

polaritással rendelkezik (lásd eluotróp erısség, 44. ábra). A töltetek polaritása a hordozón 

megkötött csoportoktól függ. A leggyakrabban használt oszlopokon különbözı hosszúságú 
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alkil-csoportokat (C8, C18, C30) kötnek meg. A nitril, illetve ciano-alkil csoportokat 

tartalmazó oszlopok közepes polaritásúak, míg az aminoalkil-csoportot tartalmazóak poláris 

állófázisok. A kereskedelemben rengeteg, többé-kevésbé hasonló, oszlop megtalálható. Ezek 

különbözhetnek egymástól a töltet részecskéinek méretében, méreteloszlásában, alakjában, az 

oszlop hosszában, átmérıjében, de egyéb tulajdonságokban is. Ezért nagyon fontos az 

analitikai feladatnak leginkább megfelelı oszlop kiválasztása, majd pedig a módszerfejlesztés 

során a megfelelı eluensek kiválasztása és a kromatográfiás körülmények (áramlási sebesség, 

oldószerösszetétel) meghatározása. Ez látszólag egyszerő feladat, azonban a gyakorlatban 

sokszor nagyon idıigényes folyamat. 

 

IV.2.4. HPLC-s detektorok 

 

 Mint minden analitikai mérésnél, az utolsó lépés itt is a detektálás. Többféle 

detektálási lehetıség van, ezek közül a legelterjedtebben az UV-VIS spektrofotometriás, az 

elektrokémiai, fluoreszcens és MS detektorokat alkalmazzák, de megtalálhatóak még a 

törésmutató mérésen, fényszórás mérésen alapuló, illetve egyéb speciális (polarometriás, IR) 

detektorok is. 

 Az UV-VIS detektoroknak több típusa van. Lehetnek fix hullámhosszon mérık (ma 

már ritka), változtatható hullámhosszon mérık, melyek egy adott hullámhosszra állíthatóak 

be, de ha több anyagot mérünk, melyek elnyelési maximuma távol esik egymástól, akkor több 

mérést kell végezni ugyanazzal a mintával. Ezért a legjobb megoldás az ún. diódasoros 

detektorok alkalmazása, melyekkel egyszerre több hullámhosszon lehet mérni, így minden 

komponens az elnyelési maximumán, a legérzékenyebben mérhetı. Az UV-VIS detektorok 

széleskörően alkalmazhatóak, hátrányuk a viszonylag nagy kimutatási határ (ng). Ha az UV-

VIS detektorok érzékenysége nem megfelelı, akkor alkalmazhatunk fluoreszcens, 

elektrokémiai vagy MS detektorokat, melyek sokkal érzékenyebbek. Napjainkban a 

bioanalitikai mérésekben az LC-MS készülékek egyre jobban elterjednek, megfelelı 

érzékenységük, kis mintaigényük és szelektivitásuk következtében. 

 

IV.2.5. A HPLC alkalmazása 

 

 A HPLC, és a közelmúltban továbbfejlesztett (UPLC) változatai, alkalmazása 

szélesebbkörő, mint a gázkromatográfiáé. Használhatjuk az egészen kismértő molekuláktól a 

bio- és szintetikuspolimerekig egyaránt. További elınye, hogy hılabilis anyagok vizsgálatára 
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is kiválóan alkalmas. Gázok és olyan anyagok vizsgálatára, melyekbıl nem készíthetı 

megfelelı oldat, nem használható. A gyógyszer kutatás-fejlesztés, gyártás, minıség-

ellenırzés során valamint a diagnosztikai, toxikológiai, kutató és egyéb laboratóriumokban 

mindenhol megtalálható. 

 

IV.3. Szuperkritikus Folyadékkromatográfia  

(Supercritical Fluid Chromatography: SFC) 

 

 Abban az esetben, ha a mozgófázis szuperkritikus folyadék, szuperkritikus 

folyadékkromatográfiáról (33. ábra) beszélünk. Bár korábban még nem volt teljesen 

megbízható a technika, napjainkban a technikai fejlesztéseknek köszönhetıen jól 

alkalmazható analitikai módszerré nıtte ki magát, ami különösen jól alkalmazható a 

gyógyszervegyületek analízisében. Nagy elınye ennek a technikának, hogy ugyanazt, vagy 

nagyon hasonló hardvert használ, mint a HPLC, azonban a mozgófázis nem hagyományos 

folyadék, hanem a kritikus hımérséklete és nyomása felett, vagyis kritikus állapotban tartott 

folyadék. Az SFC készülékek felépítése hasonló a HPLC-hez (47. ábra). A nagynyomású 

palackból érkezı gázt egy hőtıegység a megfelelı hımérsékletre állítja. Mivel a 

leggyakrabban alkalmazott eluens a CO2, ami teljesen apoláris, szükség lehet módosító adalék 

bejutattására, amit egy másuk pumpa juttat az eluensáramba, így növelve a polaritást, 

kiterjesztve az alkalmazhatóságot. 

 

 

 

 

 

 

 

47. ábra: SFC készülék sematikus ábrázolása (I: injektor; D: detektor; BPR: Back Pressure Regulator) 

 

A „gáz” és a módosító a keverıben összekeveredik, majd ebbe injektálják a mintát, ami az 

oszlopon válik szét komponenseire. Az SFC technikánál ugyanolyan oszlopokat alkalmaznak, 

mint a HPLC esetében. Az elválasztás után következik a detektálás, ami a HPLC-nél 

ismertetett detektorokkal történik, de opcionálisan GC-s detektorokat is lehet alkalmazni. A 

készülékek fontos egysége a BPR, ugyanis az adott nyomást a készülékben mindenhol fenn 
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kell tartani, mivel a nyomásváltozással a fluid állapotban levı gáz gázzá alakulna és szétválna 

a módosítótól. Így BPR alkalmazásával elérhetı, hogy a mérés során az eluens végig egy 

fázisban maradjon. 

 A leggyakrabban alkalmazott CO2-n kívül alkalmaznak még NH3-t, telített 

szénhidrogéneket, nitrogén-oxidot is, valamint ezek szerves módosítókkal alkotott elegyét. Az 

egyes vegyületcsoportok polaritását (a teljesség igénye nélkül) és az elválasztásukhoz 

alkalmazható eluenseket mutatja a 48. ábra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. ábra: SFC-val elválasztható funkcióscsoportok 
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A SFC számos elınnyel rendelkezik a HPLC-vel szemben. Gyorsabb módszerfejlesztést tesz 

lehetıvé, olcsóbb üzemeltetés jellemzi (alacsony eluens és oldószermaradék megsemmisítési 

költség), továbbá a toxikus szerves oldószerek használata jelentısen csökkenthetı, és bár a 

CO2 az üvegházhatású gázok közé tartozik, az alkalmazott mennyiség elenyészı az egyéb 

CO2 források mellett, így környezetvédelmi és munkaegészségügyi szempontból kiemelt 

jelentısége van. Hátrányaként említhetı, hogy általában több nagynyomású pumpára van 

szükség, vagyis a beruházási költség magasabb, továbbá, hogy még nem teljesen kiforrott 

technika, így az alkalmazhatósága (reprodukálhatóság, robosztusság) még nehézkes lehet a 

szigorú gyógyszeripari és minıségbiztosítási követelmények miatt. 

 

 

 Ebben a fejezetben a két leggyakrabban alkalmazott kromatográfiás technika a GC és 

a HPLC került bemutatásra, továbbá röviden megemlítettem a SFC-t is. Természetesen nem 

csak ezek az elválasztástechnikai lehetıségek állnak rendelkezésre. Nagy hatékonysága és 

nagyon kis mintaigénye következtében viszonylag széleskörően használatosak a kapilláris 

elektroforézis készülékek is. A jegyzet keretei nem teszik lehetıvé a bemutatott technikák 

részletekbe menı tárgyalását, valamint az egyéb lehetıségek bemutatását. Akik további 

részletekre kiváncsiak azok számára ajánlom Balla József már említett könyvét, valamint 

Fekete Jenı: Folyadékkromatográfia elmélete és gyakorlata címő tankönyvét, illetve 

kapilláris elektroforézissel kapcsolatban Gáspár Attila: Kapilláris zónaelektroforézis címő 

jegyzetét. 
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V. Tömegspektrometria és kapcsolt technikák 

 

 Ahogy az elsı fejezetben említésre került, a tömegspektrometria egy nagyon 

dinamikusan fejlıdı tudományág, amely a különbözı technikai megvalósításoknak 

köszönhetıen nagyon szerteágazó területeken kerül alkalmazásra. Korábban bemutatásra 

került a kis molekulatömegő szerves vegyületek szerkezetvizsgálatában leggyakrabban 

alkalmazott EI ionforrás ismertetése. Ennek az ionforrásnak a legnagyobb hátránya, hogy 

nagyobb, illetve hıérzékeny molekulák esetén nem alkalmazható. Ilyen esetekben egyéb 

ionizációs technikákat kell alkalmazni. 

 

V.1. Ionforrások 

V.1.1. Gyors atom/ion bombázás (Fast Atom/Ion Bombardment: FAB/FIB) 

  

 Poláros, hıre érzékeny, 300-10000 Da molekulatömegő anyagok vizsgálatára alkalmas 

a gyors atom/ion bombázásos technika, ahol az ionizációt szolgáltató energiát felgyorsított, 

töltéssel nem rendelkezı atomok vagy ionok szolgáltatják. Az energia átadás történhet 

közvetlenül, de sokkal jobb hatásfokú, ha valamilyen energia átadó mátrixot alkalmazunk. A 

gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott mátrixvegyület a glicerin, de gyakran használják 

még a m-nitrobenzil alkoholt, di- és trietanolamint, illetve a tioglicerint, valamint a „mágikus 

lövedék”-nek (magic bullet) nevezett mátrixot (6. táblázat). 

 

6. táblázat: alkalmazott mátrixok 

mátrix vegyület relatív molekulatömeg Alkalmazás 

glicerin 92,05 Általános 

3-nitro-benzilalkohol (NBA) 153,04 Általános 

1-tioglicerin (TG) 108,02 Nitrogén vegyületek, 
peptidek 

Trietanolamin (TEA) 149,10 zsírsavak, szénhidrátok 

„magic bullet” (MB) 

ditiotreitol:ditioeritritol = 5:2 

153,01 általános 

 

A kb. 5 keV energiájú neutrális atomnyalábot valamilyen nemesgáz, leggyakrabban Ar vagy 

Xe ionizálásával hozzák létre. A képzıdı Ar+, Xe+ vagy He+ ionokat felgyorsítják, majd 

ütköztetik semleges Ar, Xe vagy He atomokkal, amelyek átveszik a kinetikus energiát: 
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A maradék ionokat elektródok segítségével eltávolítják a gázelegybıl és a neutrális 

atomnyalábot fokuszálják a minta elegyre. 

 A FIB ionforrás hasonló a FAB-hoz. Ebben az esetben azonban egy nagyobb (~30 

keV) energiájú Cs+ ionnyalábot hoznak létre és ez végzi az ionizálást. Az ún. cézium 

ionágyúban egy elektromosan főtött filament segítségével egy céziumsóból Cs+-ok lépnek ki, 

amelyeket felgyorsítanak, majd fókuszálnak a minta és mátrix elegyére. A cézium ionágyú 

alkalmazása lehetıvé teszi nagy molekulatömegő vegyületek érzékeny analízisét, míg a FAB-

ot általában 5-6000 Da molekulatömegig használják. 

 Mindkét technika esetében elıny, hogy viszonylag hosszú ideig tartó mérések is 

elvégezhetıek, mivel a mátrix alkalmazásával egy állandóan megújuló folyadékfelszínt 

kapunk. A mátrix alkalmazásának további elınye, hogy csökkenti a vizsgálandó minta 

molekuláinak bomlását. Ez azonban azt is jelenti, hogy a fragmentáció is kisebb, így kevesebb 

szerkezeti információt szolgáltatnak, mint más ionforrások. Az ionizáció során pszeudo 

molekulaionok keletkeznek. Problémát jelent az ionizáció során, hogy a mátrixszal is 

képzıdnek ún. „cluster” ionok, amelyek nehezítik a spektrumok értékelését, valamint 

alacsony molekulatömegek esetén nagyon erıs lehet az ezektıl eredı háttérzaj. Mindkét 

ionforrás jól kombinálható folyadékkromatográffal (HPLC-MS) is. 

 

V.1.2. Mátrix segített lézerdeszorpció ionizáció 

(Matrix Assisted Laser Desorption Ionization: MALDI) 

  

 A FAB ill. FIB ionforrások kb. 10000 Da molekulatömegig jól használhatók. A 

biológiai (DNS, RNS, fehérjék) és szintetikus makromolekulák azonban ennél is nagyobb 

molekulatömeggel rendelkeznek. Ezek vizsgálatára kiválóan alkalmas a mátrix segített 

lézerdeszorpció ionizáció. Az ionizáció során a mintát elıször feloldjuk egy olyan mátrixban, 

amely az alkalmazott lézer hullámhosszán erıs elnyeléssel rendelkezik, majd az oldatot egy 

megfelelı mintatartó lemez felületére szárítjuk. Nagyon fontos a megfelelı mátrix 

kiválasztása, illetve az optimális minta:mátrix arány megválasztása. A leggyakrabban 

alkalmazott mátrix vegyületek a teljesség igénye nélkül az 7. táblázatban találhatóak. A 

mátrixnak fontos szerepe van az ionizáció folyamatában. Az ionizációt rövid ideig tartó lézer 

impulzussal végzik, azonban ennek pontos mechanizmusa még nem teljesen ismert. A 

besugárzó lézer fény energiáját a mátrix veszi át és közvetíti a vizsgálandó minta molekulái 

Ar+.
(gyors) + Ar (lassú) Ar+.

(lassú) + Ar (gyors)
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felé. A hirtelen energiaközlés következtében a minta-mátrix elegy felmelegszik és a felületrıl 

molekulák szakadnak ki és kerülnek a gázfázisba. Itt történik az ionizáció különbözı 

mechanizmusokon (gázfázisú fotoionizáció, töltéscsere, ion-molekula reakciók, stb.) 

keresztül. A mátrix fontos szerepe, hogy átveszi a fölös gerjesztési energiát, így a 

molekulaion nem bomlik el, továbbá proton vagy kation transzfer által segíti az ionizációt is. 

MALDI ionizáció során általában egyszeresen töltött kvázi molekulaionok képzıdnek, de 

elıfordulhatnak többszörösen töltött, illetve dimer formák is. 

 

7. táblázat: alkalmazott mátrixok 

 

MALDI ionizáció során nem szükséges olyan hullámhosszon dolgozni, ahol a vizsgálandó 

anyagnak elnyelése van, mivel a mátrix abszorbeálja a lézer fotonokat. Az ionizáció 

folyamata független a vizsgálandó molekula abszorpciós tulajdonságaitól és a méretétıl, így 

lehetıvé válik nagyon nagy (>100 kDa) molekulák vizsgálata is. A MALDI készülékek 

leggyakrabban N2 lézert alkalmaznak és általában repülési idı (TOF, lásd késıbb) 

analizátorokkal használják. 

 Az elızıekben ismertetett ionforrások (FAB/FIB, MALDI) ún. vákuum ionforrások, 

vagyis a tömegspektrométer elválaszthatatlan részei. Kétezerben bevezetésre került az 

atmoszférikus nyomáson mőködı MALDI ionforrás (Atmospheric Pressure MALDI: AP-

MALDI). Ez hasonlóképpen mőködik, mint a hagyományos vákuum MALDI annak minden 

elınyével, legnagyobb elınye mégis az, hogy az ionizáció nem a vákuum alatt levı régióban 
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peptidek, 
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Nd:YAG lézer: 355 

proteinek, peptidek, 
polimerek 

glicerin 92,1 Er:YAG lézer: 2,94 µm 
CO2 lézer: 10,6 µm 

proteinek 

fahéjsav 148,2 N2 lézer: 337 
Nd:YAG lézer: 355 

általános 

nikotinsav 123,1 Nd:YAG lézer: 266 proteinek 
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történik, így nem kell egybeépíteni az analizátorral, leválasztható és lehetıség nyílik egyéb, 

atmoszférikus nyomású interfészt tartalmazó készülékekkel történı összekapcsolásra. 

 

V.1.3. Atmoszférikus nyomású ionizáció (Atmospheric Pressure Ionization: API) 

  

Az AP-MALDI mellett további gyakran alkalmazott atmoszférikus nyomású 

ionforrások, amelyeket közös néven spray technikáknak is neveznek, az elektrospray (ESI), az 

atmoszférikus nyomású kémiai ionforrás (APCI) és az atmoszférikus nyomású foto ionforrás 

(APPI). Ezeket az ionforrásokat leginkább HPLC-vel kombinált készülékekben alkalmazzák, 

és egyben betöltik, az ún. illesztı egység vagy más néven interfész szerepét is (vannak olyan 

kapcsolt technikák, ahol külön illesztıegység van és EI, CI vagy FAB ionforrást alkalmaznak, 

amirıl a késıbbiekben lesz szó). 

A spray technikák közé tartozik többek között a termo-spray (TSP). Ebben az esetben 

a HPLC-rıl lejövı folyadékot egy 0,1-0,15 mm-es furaton porlasztják át egy elektromosan 

főtött fém kapillárisba, ahol az eluens elpárolog a mintából. Az ionizáció elektron ionizáció 

vagy korona kisülés következtében történik, vagy az eleve ionos minta ionpárolgása révén is 

bekövetkezhet. A TSP ionforrások alkalmazása egyre jobban háttérbe szorul az egyéb API 

(ESI, APCI, APPI) technikák fejlıdésével. 

ESI esetén a kromatográfról lejövı eluenst légköri nyomáson porlasztják. Az ionizáció 

erıs elektromos erıtér következtében jön létre. Az ionizációt elısegítendı, az ionforrásba 

még forró, általában nitrogén gázt is vezetnek, ugyanis a kapilláris végérıl töltött cseppek 

szakadnak le (49. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. ábra: ES ionizáció sematikus ábrázolása 
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A forró gáz hatására a cseppek deszolvatálódnak, ennek következtében jelentısen megnı a 

felületi töltéssőrőség. Amikor elérnek egy bizonyos kritikus méretet (a töltéshez viszonyítva) 

bekövetkezik az ún. Coulomb robbanás és a töltött részecskék a gázfázisba kerülnek, 

melyeket gyorsítás után továbbít a készülék az analizátor felé (49. ábra). ESI esetén 

többszörös töltéső részecskék képzıdnek. Ennek hátránya, hogy megnehezítik az MS 

spektrumok értékelését, azonban nagyon nagy elınye, hogy nagy molekula tömegő 

vegyületek (Pl. proteinek, peptidek) is vizsgálhatóak olyan készülékekkel, melyek 

analizátorának tömegtartománya jelentısen kisebb a vizsgálandó anyag moltömegénél. Az ES 

ionforrás poláris és szemi poláris molekulák vizsgálatára alkalmas leginkább. Abban az 

esetben, ha a minta kevésbé poláris alkalmazható az APCI (50. ábra) míg teljesen apoláris 

anyagok esetén az APPI (52. ábra) ionizációs eljárás ad a legjobb eredményt. 

 

HPLC analizátor

korona elektród

porlasztó gáz

főtött tér

 
 

50. ábra: APCI ionforrás 

 

Az APCI a korábban ismertetett CI ionforrás analógja. Az ionizációt gázfázisú, ion-molekula 

reakciók biztosítják. A folyamat során a HPLC-rıl érkezı mozgófázist elporlasztják, ami egy 

deszolvatációs kamrába kerül. Ezt követıen a már gázfázisú mintában egy korona elektród 

segítségével néhány kV-s koronakisüléssel ionizálják a molekulákat. A kisülés következtében 

az oldószer-molekulák ionizálódnak, majd ezek adják át a töltést a vizsgálandó molekuláknak 

pszeudo-molekulaionokat eredményezve (51. ábra). APCI esetén nem jellemzı többszörös 

töltéső részecskék keletkezése, kevésbé poláris, 1500 Da-nál kisebb tömegő molekulák 

vizsgálatára alkalmazhatjuk. 
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51. ábra APCI ionizáció 

 

Az APCI ionforrás módosított változata az atmoszférikus nyomású foto ionizációs 

(APPI) ionforrás (52. ábra). Mőködése hasonló az APCI-hoz, a különbség, hogy a 

deszolvatációs kamra után az ionizációt nem koronaelektród, hanem UV-lámpa biztosítja. 

 

 

 

52. ábra: APPI ionforrás 

 

Az UV fényt általában kripton kisüléses lámpával állítják elı, mely 10 eV ionizációs 

energiával rendelkezik, de használhatunk Xe vagy Ar lámpát egyaránt (53. ábra). 
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53. ábra: APPI-ban alkalmazott dopant vegyületek és oldószerek ionizációs energiái 

 

APPI esetén kétféle módon történhet az ionizáció, hagyományos, másnéven direkt, és dopant 

segített ionizációval (54. ábra). Az elıbbi megoldásban az UV foton a vizsgálandó anyagot 

ionizálja, tehát az ionizációs energiájának kisebbnek kell lennie, mint a besugárzó fénynek. 

Az így aktiválódott mintát elektronvesztés után gyökként, vagy proton átadásra képes 

oldószer jelenlétében protonált formában lehet detektálni. A dopant segítette APPI esetén egy 

segéd vegyületet alkalmazunk. A dopant, vagy segédvegyület nem más, mint valamilyen 

szerves oldószer, leggyakrabban aceton vagy toluol, melyet az eluensbe kevernek. Ezen 

molekulák ionizációs energiája kicsi, így nagyon jól ionizálhatóak UV fotonok által, mely 

hasonlóan a direkt ionizációhoz egy gyök dopant molekulát fog eredményezni, ami proton-, 

vagy elektrontranszfer által fogja ionizálni a vizsgálandó molekulákat (54. ábra). Az APPI 

alkalmazása hasonló az APCI-hoz, azonban apoláris molekulák esetén ez az elsıként 

választandó ionforrás. 
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párolgás

minta
folyadék fázis

minta
gız fázis

h h
ionizáció

direkt ionizáció dopant segítette ionizáció

vizsgálandó ionok

D + hν D•+ + e–

D•+ + M [M+H]+ + D
D•+ + M M•+ + D

M + hν M•+ + e–

M•+ + SH [M+H]+ + S•

 

 

54. ábra: APPI ionizáció folyamata. h= Planck állandó ν=frekvencia, M minta molekula, SH a proton átadásra 

képes oldószer molekula, D=dopant molekula 

 

 Az elızıekben csak a leggyakrabban alkalmazott ionforrások kerültek bemutatásra. 

Természetesen vannak további, speciális ionizációs technikák is. Mindezekbıl jól látszik, 

hogy a tömegspektrometria egy nagyon széleskörően alkalmazott analitikai technika kezdve a 

kismérető molekulák szerkezetazonosításától, egészen az óriási biopolimerek vizsgálatáig. 

Azt, hogy milyen ionforrást válasszunk, mindig a vizsgálandó anyag tulajdonságai, illetve 

leggyakrabban a kromatográfiás körülmények határozzák meg. Az egyes ionforrások 

alkalmazási lehetıségeit a polaritás és moltömeg függvényében az 55. ábra mutatja be. Azt, 

hogy melyik ionizációs technikát válasszuk, több tényezı határozza meg. Leginkább a 

vizsgálandó anyag tulajdonságai a mérvadóak. Mindegyik technikának van számos elınye és 

hátránya egyaránt, beleértve a költségeket is. A MALDI ionforrást alkalmazó készülékeket 

általában TOF analizátorokkal, az APPI, APCI, ESI és FAB/FIB forrásokat mágneses, 

kvadrupol, ioncsapda, tripletkvadrupol, stb. analizátorokkal illetve ezek kombinációjával 

használjuk. A leggyakrabban alkalmazott analizátorok a következı fejezetben kerülnek 

bemutatásra. 
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55. ábra: Ionforrások alkalmazhatósága a polaritás és móltömeg függvényében 

 

 

V.2. Analizátorok 

  

 A tömegspektrométerek analizátora az ionforrásban keletkezett töltött részecskéket 

választja szét tömeg/töltés (m/z) alapján. Az elválasztás történhet ion transzport, illetve ion 

tárolás alapján. Az elıbbiek közé tartoznak többek között a mágneses (B), elektrosztatikus 

(ESA), kvadrupol (Q), repülési idı (TOF), míg a második csoportba az ioncsapda (IT), 

Fourier transzformációs ion ciklotron rezonancia (FT-ICR), valamint a Fourier 

transzformációs orbitrap analizátorok. Napjainkban egyre elterjedtebbek az olyan készülékek, 

melyek különbözı analizátor kombinációkat alkalmaznak (tandem tömegspektrometria; 

MS/MS lásd késıbb). Az analizátorok jellemzésére több paraméter használatos, melyek közül 

a felbontás, a tömegtartomány, a transzmisszió és a kimutatási határ a legfontosabb. A 

transzmisszió a detektált és a forrásban képzıdött ionok hányadosa, vagyis, annak a 

jellemzésére szolgál, hogy mennyi ion éri el a detektort. Ha ez az érték kicsi, az az 

érzékenység csökkenését, a kimutatási határ növekedését vonja maga után. A felbontás (R) 

azt fejezi ki, hogy az analizátor mekkora tömegkülönbséggel tud szétválasztani két egymás 

melletti iont, amit a következı egyenlettel fejezhetünk ki: R = m/∆m. A felbontást 

megadhatjuk az un. 10% völgy (ált. mágneses és szektor készülékeknél), illetve az 50% völgy 
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(Q, IT, TOF, stb.) definícióval, amelyek kimondják, hogy két csúcsot akkor tekintjük 

feloldottnak, ha a közöttük levı völgy a csúcsmagasság 10, illetve 50%-a (56. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. ábra: analizátorok felbontó képességének megadása 

 

A felbontást meghatározhatjuk egy izolált csúcs esetén is, ami a csúcsmagasság felénél mért 

sávszélességgel egyenlı (Full Width at Half Maximum: FWHM) 

 

V.2.1. Mágneses (B) és Elektrosztatikus analizátor (ESA) 

  

 A mágneses analizátorok mőködésének alapja, hogy meghatározott kinetikus 

energiával rendelkezı, v sebességgel haladó töltött részecske, mágneses térbe kerülve 

körpályára kényszerül. Ha változtatjuk a mágneses tér erısségét (B), vagy a gyorsító 

feszültséget (U), akkor minden egyes idıpillanatban más és más m/z értékő ion fog a 

detektorba kerülni, amit a következı egyenlettel írhatunk le: 

 

m/z = B2r2/2U 

B: mágneses térerı, r: sugár, U: gyorsító feszültség 

 

A mágneses készülékeknek széles a tömegtartományuk, és nagyon jó az érzékenységük, 

mőködtetésük azonban komoly szaktudást igényel. Hátrányuk még, hogy az azonos tömegő, 

de különbözı kinetikus energiájú részecskék szóródnak, ami rontja a felbontást. Ahhoz, hogy 

minél pontosabb méréseket végezzünk, ezt a szóródást le kell csökkenteni, amit az ún. 

elektrosztatikus analizátorral (ESA) érnek el. Ezek az ún. kettıs fókuszálású készülékek, ahol 

megkülönböztetünk normál (E-B) és fordított (B-E) geometriájú kialakítást. Az ESA-t egy 

kondenzátorként kell elképzelni, amely nem tömeg szerint szeparál, hanem energia alapján, 

10%

50%

∆∆∆∆m ∆∆∆∆m

∆∆∆∆m
FWHM

10%

50%

∆∆∆∆m ∆∆∆∆m

∆∆∆∆m
FWHM



 70 

vagyis mindig az azonos kinetikus energiával rendelkezı ionokat engedi tovább a mágnesbe. 

Az ESA hátránya, hogy sok iont kiszőr, de nagy elınye, hogy jelentısen megnöveli a 

felbontást, így ezekkel a kettıs fókuszálású szektor készülékekkel nagyfelbontású mérések 

elvégzésére is lehetıség van. Hátrányuk még a nagy helyigény, és hogy elég drágák. 

 

V.2.2. Kvadrupol analizátor (Quadrupol) 

 

 A kvadrupol (Q) analizátor (57. ábra) esetében egy téglatest négy sarkában 4 

párhuzamos, 10-20 cm-s rúd foglal helyet. A rudakra, melyek közül a szemben levık azonos, 

míg az egymás melletiek ellentétes polaritásúak, egyenáramot és rádiófrekvenciás 

váltóáramot kapcsolnak, aminek hatására egy váltakozó, kvadrupólus elektromos tér alakul ki. 

Ez a változó elektromos tér oszcillációs mozgásra kényszeríti az ionokat, amelyek eredetileg a 

kvadrupol tér közepére vannak fokuszálva. Bizonyos erıtér bizonyos idıpillanatban csak egy 

bizonyos m/z értékő iont enged át. 

 

 

 

 

 

 

 

57. ábra: Q analizátor vázlata 

 

Az analizátor mőködhet SCAN (pásztázó) és SIM (Selected Ion Monitoring) módban 

egyaránt. SCAN mérés során folyamatosan változtatjuk a rudak által létrehozott elektromos 

teret így az oszcillációs mozgás profilját, ami következtében folyamatosan más-más m/z 

értékő ion detektálása következik be egy megadott tömegtartományon belül. SIM mérés során 

csak egy kiválasztott m/z értékő ion jut át az analizátoron, ami jelentısen megnöveli a 

készülék érzékenységét. A kvadrupol analizátorok elınye, hogy viszonylag olcsók, 

kisméretőek, gyors méréseket tesznek lehetıvé, jól kombinálhatók elválasztástechnikai 

módszerekkel (GC, HPLC), így komplex minták vizsgálatára is alkalmasak. Hátrányuk, hogy 

felbontásuk a teljes tömegtartományban egységnyi, így nincs lehetıség nagyfelbontású 

mérésekre, vagyis a pontos molekulatömeg meghatározására. 
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V.2.3. Repülési idı analizátor (Time-Of-Flight: TOF) 

 

A TOF analizátor (58. ábra) esetén az ionforrásban keletkezett ionokat gyorsítják, 

majd egy vákuumcsıben „reptetik” a detektor felé és a becsapódás idıtartamát mérik. Minél 

nagyobb az ion töltése annál nagyobb taszító erıt kap a kezdeti elektromos mezıtıl, így 

nagyobb kinetikus energiával fog rendelkezni, ezért hamarabb éri el a detektort. A tömeggel 

pedig pont fordítottan arányos az ionok sebessége, minél nagyobb egy ion tömege annál 

nagyobb a tehetetlensége ezáltal pedig a sebessége kisebb lesz. A lineáris TOF készülékek 

hátránya, hogy különösen a magasabb tömegtartományokban jelentısen csökken a 

felbontásuk. Ez egyrészt abból adódik, hogy m és m+1 tömegő ionok repülési ideje közötti 

különbség egyre kisebb lesz a tömeg növekedése miatt, és nehézkes a pontos idımérés 

megvalósítása. Másrészt jelentıs probléma, hogy az azonos tömegő ionok, a gyorsítás során 

eltérı kinetikus energiát kaphatnak, mely különbség a detektálásnál sávszélesedést okoz. 

Ennek a problémának a megoldására fejlesztették ki az úgynevezett reflektront vagy más 

néven ion-tükröt, aminek alkalmazásával jelentısen növelhetı a TOF készülékek felbontása 

(58. ábra). A hagyományos TOF készülékektıl abban különbözik, hogy tartalmaz egy 

elektród sort, ami korrigálja az eltérı kinetikus energiából adódó repülési idı különbségeket, 

mivel a nagyobb kinetikus energiájú ion mélyebbre hatol a reflektron által létrehozott 

elektromos térbe, ezáltal hosszabb utat tesz meg, így a detektort az azonos tömegő, de eltérı 

gyorsításon átesett ionok azonos idıben érik el. 

 

 

 

 

 

 

 

58. ábra: TOF és Re-TOF analizátor sematikus ábrázolása 

 

Abban az esetben, ha a reflektron ki van kapcsolva a készülék lineáris módban mőködik, és 

kis felbontású spektrumot kapunk. Reflektron-On módban azonban az elıbbiek értelmében 

nagy felbontást érhetünk el. A TOF analizátorok gyorsak, a repülési idıt mikro illetve nano 

szekundumokban mérik. Legnagyobb elınyük, hogy tömegtartományuk elméletileg korlátlan, 

a felsı határt az ionforrás szabja meg. A TOF készülékeket leggyakrabban MALDI 

(lineáris) detektor

detektor

taszító elektród

reflektron

(lineáris) detektor

detektor

taszító elektród

reflektron



 72 

ionforrással kombinálva alkalmazzák széleskörően. Egyszerően karbantarthatóak, 

kisméretőek ezért kedvelt készülékek, különösen a biokémiai, orvos-biológiai kutatások terén. 

 

V.2.4. Ioncsapda analizátor (Ion Trap) 

 

Az elızıekben bemutatott analizátor típusok az ionok transzportja alapján választják 

szét az ionokat. Az IT (59. ábra) ezzel szemben az ionok tárolásán alapuló analizátor, ami 

három elektródból áll (úgy képzelhetı el, mintha egy lineáris kvadrupolt körbehajlítanánk), 

melyek egy hiperbolikus belsı teret hoznak létre. Az ionforrásban képzıdött ionok egyszerre 

kerülnek az analizátorba (az ionokat IT-ben is létre lehet hozni), ahol az elektródokra kapcsolt 

egyen- és váltófeszültség hatására egy 8-as alakú pályára kényszerülnek. Ellentétben a Q 

analizátorral, ami egy adott pillanatban csak egy ionra stabil, itt az összes ion stabil pályán 

mozog, majd az elektromos erıtér változásával bizonyos m/z értékő ion pályája 

destabilizálódik és kilökıdik a detektorba a kilépırésen keresztül. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59. ábra: IT analizátor vázlata 

 
Az IT analizátorok, melyet 3D ioncsapdának is neveznek (2D ioncsapda lásd késıbb), nagy 

elınye a kis méret, könnyő kezelhetıség, nagy felbontás, nagy érzékenység, továbbá, hogy 

relatíve olcsók, és ami a legfontosabb, hogy alkalmasak MSn mérésekre, vagyis tandem 

tömegspektrometria kivitelezésére, míg a kombinált készülékek „csak” MS2, MS3 mérésekre 

alkalmasak. 
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V.2.5. Fourier Transzformációs Ion Ciklotron Rezonancia analizátor (FT-ICR) 

  

Ez is az ionok tárolásán alapuló analizátorok közé tartozik. Mőködésnek alapja, hogy 

az analizátor cellába, ami egy szupravezetı mágnes belsejében van, bejuttatott ionok nagy 

mágneses térerı következtében körpályára kényszerülnek, és az ezek által indukált áramot 

méri. Ezt Fourier transzformációval frekvenciává alakítják, amely az ion m/z értékével 

hozható kapcsolatba. Ezeknek az analizátoroknak a felbontása óriási, de nagy hátrányuk, hogy 

a készülékek és üzemeltetésük is nagyon drága és nagy szaktudást igényel. 

 

V.3. Kapcsolt technikák 

 

 A mőszeres analitikai technikáknak kiemelt szerepe van a gyógyszerkutatásban, 

fejlesztésben és gyártásban egyaránt. Ezek közé tartozik többek között az új potenciális 

gyógyszervegyületek azonosítása, a gyógyszer sorsának kvalitatív és kvantitatív nyomon 

követése (ADME; ADMETox), a dózis hatás kapcsolat meghatározása, interakciók 

feltérképezése, farmakológiailag aktív metabolitok kimutatása, esetleges sztereoizomériák 

bizonyítása, gyártásközi termékek, segédanyagok, alapanyagok, csomagolóanyagok 

késztermékek minıségi vizsgálata, stb. Ezen mérések mindegyike különbözı speciális 

mőszert igényel. A vizsgálatokat nehezíti, hogy a mai gyógyszerek jelentıs része már olyan 

plazmakoncentráció tartományba esik (pg/ml, ng/ml), amely már „klasszikus” eljárásokkal 

(HPLC-UV; FLD; EC; GC-FID; TCD) nem, vagy pontatlanul végezhetık el. Mindezek 

mellett további problémát jelent a minták biológiai mátrixa (plazma, nyál, szövet, vizelet, 

széklet stb.) is. A plazmakoncentráció ilyen mértékő csökkenése, valamint az analizálandó 

minták összetettsége miatt egyre inkább a kapcsolt technikák léptek elıtérbe, ahol egy 

elválasztás-technikai eszközt kombináltak leggyakrabban tömegspektrométerrel (GC-MS, 

LC-MS, LC-MS/MS, CE-MS). A kromatográf a komplex minták komponenseinek 

szétválasztását, míg az MS a szelektív és érzékeny detektálást biztosítja, valamint további 

fontos információkat (szerkezetazonosítás, pontos molekulatömeg meghatározás, stb.) is 

szolgáltathat. 

 A kromatográfok összekapcsolása az MS készülékekkel több nehézségbe ütközött. A 

legnagyobb problémát a mozgófázisok eltávolítása okozta. Az 8. táblázat jól mutatja, hogy 

légköri nyomáson kis gázáramok az MS nagyvákuumában óriási gázáramokat 

eredményezhetnek, ennek következtében leromlik a vákuum, ami rontja, vagy esetenként 
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lehetetlenné teszi a mérést. Ezért a különbözı készülékek összekapcsolására un. 

illesztıegységeket vagy más néven interfészeket fejlesztettek ki. 

 

8. táblázat: Különbözı GC és LC kolonnák és eluens áramok által keletkezett gázáramok 

oszlop mozgófázis áramlási sebesség 
(ml/perc) 

gázáram atmoszférikus 
nyomáson (ml/perc) 

gázáram 
nagyvákuumban 

(x 1000 l/sec) 
kapilláris GC He 1 1 12,5 

töltött GC He 20 20 250 
analitikai LC hexán 

MeOH 
H2O 

1 
1 
1 

184 
593 
1240 

2300 
7400 
15500 

kapilláris LC hexán 
H2O 

0,01 
0,01 

1,8 
12 

23 
155 

 

 

V.3.1. Gázkromatográfia-tömegspektrometria (GC-MS) 

  

 A GC-s kolonnákat töltetes és kapilláris kolonnákra osztjuk (41. ábra). A töltetes 

kolonnák áramlási sebessége kb. 20 ml/perc. Ezt a nagy gázáramot az MS készülék 

vákuumrendszere már nem bírja, ezért el kell távolítani, ami azzal az elınnyel is jár, hogy 

dúsul a minta. Töltetes kolonnák esetén alkalmaznak ún. jet szeparátort, illetve membrán 

szeparátort. Ezek legnagyobb hátránya, hogy a minta jelentıs része elvész, vagyis csak kis 

mennyiség kerül a tömegspektrométerbe, csökkentve ezáltal az érzékenységet. Napjainkban a 

töltetes kolonnák alkalmazása már nem számottevı, helyettük a kapilláris kolonnák 

alkalmazása került elıtérbe. A kisebb átmérıjő (narrow-bore) kolonnák áramlási sebessége 

elég alacsony, így közvetlenül bevezethetık az ionforrásba, míg a vastagabb kolonnák esetén 

az ún. „open-split” interfészt alkalmazzák. 

 A GC-MS technika illékony, vagy illékonnyá tehetı, hıstabil anyagok vizsgálatára 

alkalmas. Ionforrásként leggyakrabban EI vagy CI forrást alkalmaznak, a készülékek 

analizátora pedig lineáris kvadrupol, IT, ritkábban mágnes vagy TOF. A mérések során a GC 

elválasztja az összetett minta komponenseit, majd az egyes komponenseket az MS detektálja 

és a kapott spektrumok alapján végezzük a minıségi azonosítást (60. ábra). A készülékek 

legnagyobb elınye, hogy a mérések során kapott tömegspektrumok jól reprodukálhatóak, 

valamint ennek köszönhetıen spektrumkönytárból jól kereshetıek. 
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60. ábra: GC-MS meghatározás sematikus ábrázolása (TIC: Total Ion Chromatogram) 

 

További elınyük még a kis helyigény, hogy a készülékek és üzemeltetésük viszonylag olcsó, 

és a mőködtetésük sem túl bonyolult. Alkalmazásuk széleskörő a gyógyszeriparban 

oldószermaradványok vizsgálatában, minıségi meghatározásokban, farmakológiai és egyéb 

vizsgálatokban egyaránt. Leginkább apoláris és szemipoláris vegyületek vizsgálatára 

alkalmasak kb. 1000-1200 Da molekulatömegig. 

 

V.3.2. Folyadékkromatográfia-tömegspektrometria (LC-MS) 

  

 Kevésbé illékony, hıérzékeny, nagyobb molekulatömegő vegyületek vizsgálatára LC-

MS készülékeket alkalmazhatunk. Az LC-MS a folyadékkromatográf és a tömegspektrométer 

összekapcsolását jelenti. Ahogyan az korábban is ismertetésre került a két készülék 

összekapcsolása komoly nehézségekbe ütközött, mivel az eluens és a vákuumrendszer 

„egymás ellen dolgozik” (8. táblázat). LC-MS kapcsolásnál kétfajta interfészt különböztetünk 

meg. Az atmoszférikus nyomáson történı porlasztásos technikákat (lásd korábban), ahol az 

ionforrás egyben az interfész szerepét is betölti. A HPLC-s oszlopok különbözı átmérıjőek 

lehetnek, ebbıl következıen különbözı áramlási sebességeket alkalmazhatunk, amelyekhez 

ESI esetén más-más ionforrás tartozik (9. táblázat). Az APCI nagy áramlási sebességeket is 

tolerál és széles áramlási sebesség tartományban (0,1-2 ml/min) is alkalmazható, hasonlóan az 

APPI-hoz (100 µl-2 ml/min). 
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9. táblázat: ESI ionforrások elnevezése az áramlási sebesség alapján 

áramlási sebesség (µµµµl/min) ionforrás 

2-1000 turbo-ionspray 

2-200 ionspray 

0,05-1 micro-ionspray 

0,02-0,05 nanospray 

 

 A másik csoport az ún. dúsító típusú interfészek csoportja. Ezek közös tulajdonsága, 

hogy az eluens mennyiségének csökkentése után valamelyik „hagyományos” ionizációs 

technikát alkalmazzák (EI, CI, FAB/FIB). A közvetlen folyadék bevitel (Direct Liquid 

Introduction: DLI) a legegyszerőbb megoldás, ahol egy nagyon vékony kapillárison keresztül 

juttatják a mintát az MS-be, ahol elıször egy elpárologtató kamrába kerül, majd pedig az 

ionforrásba. A bejuttatott minta mennyiségétıl függıen vagy EI ionizáció történik, vagy pedig 

az oldószergızök reagens gázként szerepelnek, és CI ionizáció játszódik le.  

 A mozgószalagos illesztés (Moving Belt Interface) esetén pneumatikus porlasztással 

viszik fel a mintát egy poliimid szalagra ahonnan az eluenst elpárologtatják hı segítségével. A 

feldúsult mintát pedig EI, CI, esetleg FAB/FIB ionizáció után juttatják az analizátorba. Ma 

már inkább történelmi jelentısége van.  

 A részecskeáram (Particle Beam Interface) illesztı egységnél is porlasztásos 

technikával a HPLC-rıl lejövı elegyet egy főtött deszolvatációs kamrába juttatják. Az 

elpárolgó eluenst vákuum segítségével elszívják, majd a minta az ionforrásba (EI/CI) kerül. 

A folyamatos áramlású FAB/FIB (CF-FAB/FIB) interfész vagy úgynevezett 

dinamikus LSIMS, a gyors atombombázásos technikát (FAB) alkalmazza. A CF-FAB/FIB 

esetében a mintát egy folyamatosan áramló oldószerbe keverjük, amely tartalmazza a FAB 

mátrixot is, és egyenletes áramlási sebességgel (5-10 µl/perc) juttatjuk az ionforrásba. 

Technikailag kvarc kapillárisokat használnak, ami lehet egyszerően nyitott vagy 

zsugorszőrıvel ellátott kapilláris. 

 

V.3.3. Tandem-tömegspektrometria (MS-MS) 

  

 Az LC-MS készülékek mőködhetnek off-line és on-line módban. Utóbbi során a minta 

a HPLC készülékrıl érkezik, míg az elıbbi esetén egy fecskendıpumpa segítségével 

juttathatjuk a vizsgálandó anyagot az ionforrásba. Ez a megoldás egykomponenső tiszta 
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anyagok vizsgálatára alkalmas leginkább, de abban az esetben, ha több analizátor van a 

készülékben az elsı MS alkalmas az összetett minta komponenseinek szétválasztására a 

második pedig az analizálására. Ez az ún. tandem-tömegspektrometria. Megjegyzendı 

azonban, hogy összetett minták esetén célszerő HPLC-s elválasztást alkalmazni. A tandem-

tömegspektrometria célja elsısorban szerkezeti információ nyerése, valamint az érzékenység 

és a szelektivitás növelése. 

 Az MS-MS készülékek általában két analizátorral, ami lehet azonos vagy különbözı, 

rendelkeznek, közöttük pedig egy ún. ütközési cella található. A tandem tömegspektrometriát 

elvégezhetjük térben, ami egymás után kapcsolt tömeg analizátorokat jelent, vagy 

alkalmazhatunk olyan készüléket ahol a spektrumok felvétele idıben el van tolva (pl. IT 

analizátor esetén). Többféle készülék került kifejlesztésre TOF/TOF, elektromos/mágneses 

szektor kombinációk, IT megvalósítás és különbözı hibrid kombinációk (Q-IT, Q-TOF 

QqTOF, IT-TOF, EBqQ, stb.). Természetesen mindegyik készüléknek megvan az elınye és 

hátránya egyaránt. Azt, hogy milyen készüléket válasszunk, mindig az adott feladat fogja 

meghatározni. A gyógyszerkutatás-fejlesztés során talán a leggyakrabban alkalmazott 

készülékek a triplet kvadrupolok (TQ), a kvadrupol-TOF kombináció (Q-TOF), valamint a 

lineáris ioncsapda vagy más néven kvadrupol ioncsapda (LIT vagy Q-Trap). 

 

V.3.3.1. Triplet kvadrupol tömegspektrometria (TQ) 

 

A TQ (61. ábra) elınye a szerkezeti információ nyerés mellett a szelektivitás 

növekedés, de hátránya az értékelés bonyolultsága és az ionátviteli hatásfok csökkenése 

normál MS-módhoz képest. A TQ berendezések érzékenysége kisebb tömegtartományban jó 

(<600 Da). A TQ készülékekben három egymást követı Q analizátor található (Q1-Q3), 

melyek közül a q2 alkalmas ütközés indukált diszociációk (Collision Induced Dissociation: 

CID) kiváltására (61. ábra). Ezek a készülékek használhatóak normál MS módban (full scan 

vagy SIM) (62. ábra), illetve tandem MS módban (product ion scan, precursor ion scan, 

neutral loss scan, multiple reaction monitoring) (62. ábra). A full scan üzemmód esetén az 

összes iont tartalmazza a kromatogram a SIM-ben pedig csak egy kiválasztott iont. A product 

ion scan esetében az elsı analizátor SIM módban van, így az ionizációt követıen csak egy 

kiválasztott ion juthat át rajta. Ezután következik a fragmentáció az ütközési cellában, CID 

következtében. 
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61. ábra: triplet kvadrupol készülék felépítése 

 

A CID collision induced dissociation vagy collisionally activated dissociation (CAD) során a 

gázfázisú molekulaiont semleges atommal vagy molekulával ütköztetik, aminek 

következtében fragmentálódik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62. ábra: triplet kvadrupol készülék mérési módjai 
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A fragmentáció után az anyaionból keletkezı leányionokat a harmadik Q szeparálja ami 

SCAN üzemmódban mőködik. A precursor ion scan (anyaion detektálás) esetében a Q1 

SCAN üzemmódban van, míg a Q3 SIM-ben. Konstans neutrális vesztés (neutral loss scan) 

esetén a Q1 és a Q3 állandó meghatározott m/z különbséggel pásztázik, így megkaphatók azok 

a töltéssel nem rendelkezı molekulák, amik a fragmentáció során az anyaionból váltak ki. A 

két tömegspektrum tömegkülönbsége fogja megadni a hiányzó molekulát, mivel a neutrális 

anyagok az MS számára láthatatlanok. Multiple reaction monitoring (MRM) pedig adott 

reakció vizsgálatára alkalmas. Mind a két analizátor Q1 és Q3 is adott m/z értéken (SIM 

üzemmódban) van. Ilyenkor csak akkor kapunk jelet, ha a kiválasztott ionból a CID során a 

Q3 beállított ion keletkezik. 

 

V.3.3.2. Lineáris ioncsapda tömegspektrometria (LIT) 

  

 A LIT vagy Q-trap készülékek felépítése hasonlít a TQ készülékekhez. Három 

kvadrupolt tartalmaz, melyek közül a harmadik, a megfelelı technikai megoldások 

következtében, alkalmas az ionok „csapdázására”. Így triplet kadrupol készülékként és 

ioncsapdás készülékként is használható. Természetesen a LIT készülékek egyesítik a TQ és az 

IT analizátorok elınyeit, továbbá újabb funkcióik is vannak. Összehasonlítva a TQ 

készülékekkel ezeknek sokkal jobb a felbontása és nagyobb az érzékenysége. Iontároló 

kapacitásuk pedig jelentısen meghaladja az 3D-IT készülékekét. Elıny még az IT-vel 

szemben, hogy míg ott a fragmentáció alacsony energiájú, addig itt a nagynyomású ütközési 

cella következtében nagy energiájú ütközések is kiválthatóak, intenzívebb fragmentációt 

eredményezve. Hátrányként említhetı a viszonylag magas áruk. Összességében a TQ és LIT 

készülékek nagyon jól alkalmazhatók a gyógyszer kutatás-fejlesztés fázisaiban és kiemelkedı 

a szerepük a gyógyszerek metabolizmusának vizsgálatában. 

 

V.3.3.3. Kvadrupol-TOF tömegspektrometria (Q-TOF) 

  

 A Q-TOF készülékeket (63. ábra) úgy kell elképzelni, hogy a TQ-ban a Q3-t TOF 

analizátorra cseréljük. Jellemzıjük a nagy érzékenység, nagy felbontás és tömegpontosság. A 

készülékek használhatók normál MS módban, ilyenkor a kvadrupolok csak továbbító és 

fókuszáló funkciót látnak el, azonban jelentısen javítják a TOF felbontását, összehasonlítva 

egy olyan készülékkel, ahol az ionforrás után közvetlenül a TOF analizátor található. MS-MS 
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módban a Q1-el kiválasztunk egy iont (anyaion), ami az ütközési cellába kerül, ahol neutrális 

gázmolekulákkal (CID gáz) ütközve fragmentáción megy keresztül. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
63. ábra: Q-TOF MS készülék vázlata 

 

A fragmens ionok és az anyaion is további ütközéseken megy keresztül mielıtt a TOF 

analizátorba kerülnek. Ennek következtében viszont csökken a kinetikus energiájuk, vagyis a 

kvadrupolok nem csak fókuszálják az ionokat, hanem szabályozzák a kinetikus energiájukat 

is, így csökkentve a kinetikus energiák különbségébıl bekövetkezı szórást, vagyis javítják a 

felbontást. A Q-TOF készülékeket nagyon gyakran proteomikai feladatokra alkalmazzák, de 

gyógyszerek metabolizmusának vizsgálatában is nagyon jól alkalmazhatóak. 

 

 

 Ebben a fejezetben a tömegspektrometriás módszerek kerültek bemutatásra. Látható, 

hogy egy nagyon széleskörően alkalmazható technikáról van szó, ahol a fejlıdés óriási ütemő 

és töretlen. Fontos hangsúlyozni, hogy az itt leírtak csak egy átfogó képet nyújtanak az egyes 

technikákról, többé-kevésbé részletesen tárgyalva. A jegyzet keretei nem teszik lehetıvé a 
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részletekbe menı leírásokat. Akik behatóbban kívánnak foglalkozni a tömegspektrometria 

technikai megoldásaival, valamint alkalmazásával, azoknak figyelmébe ajánlom Edmond de 

Hoffmann és Vincent Stroobant, Mass Spectrometry: Principles és Application címő könyvét. 

Akik pedig a tömegspektrometria gyógyszerkutatás-fejlesztésben betöltött szerepérıl 

szeretnének több információt, azoknak Ragu Ramanathan szerkesztésével megjelent Mass 

Spectrometry in Drug Metabolism and Pharmacokinetics címő könyvet ajánlom. 
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VI. A gyógyszerek metabolizmusa 

 

 Szervezetünkbe naponta nagy mennyiségben kerülnek különbözı testidegen anyagok a 

környezetbıl, melyeket másnéven xenobiotikumoknak nevezünk. Ezek közé tartoznak a 

gyógyszerek is. A szervezetbe bekerülı anyagok egy részébıl energiát nyerünk, míg amit a 

szervezet nem tud hasznosítani, azokat különbözı mechanizmusokon keresztül, 

leggyakrabban enzimatikus úton, átalakítja, majd kiválasztja. Ezt a „méregtelenítési” 

folyamatot nevezzük biotranszformációnak. Természetesen a biotranszformáció folyamatai 

nem korlátozódnak kizárólagosan a xenobiotikumokra, számos endogén molekula képzıdik, 

átalakul, aktiválódik vagy inaktiválódik, esetleg lebomlik és kiürül a szervezetünkbıl ezen 

reakciók segítségével, mivel ezek nem vegyületspecifikusak, hanem meghatározott kémiai 

szerkezetekhez kötöttek. Ez alapján a biotranszformáció egy olyan folyamat, amely 

szabályozza a szervezetben képzıdı, vagy oda bekerülı biológiai hatású, más sejtek 

mőködését befolyásoló molekulák anyagcseréjét. Ezért testidegen anyagok (gyógyszerek) 

kémiai módosítását más szóval metabolizmusnak is nevezzük. 

 A gyógyszerek metabolizmusa során polárosabb, könnyebben kiüríthetı termékké 

alakulnak, amely általában együtt jár a hatékonyság csökkenésével, az inaktiválódással, 

azonban vannak olyan esetek is, amikor az adott gyógyszer a metabolizmus során aktiválódik, 

amit a gyógyszeres terápiában ki is használhatunk, míg egyéb esetekben elıfordulhat, hogy az 

eredeti vegyületnél hatékonyabb, esetleg toxikus metabolit keletkezik. A 

gyógyszermetabolizmus folyamatai, ahogyan az már említésre került, nem 

gyógyszerspecifikusak, hanem bizonyos kémiai struktúrákhoz kötöttek, és az adott 

funkcióscsoporttal, vagy szerkezettel rendelkezı molekulák mindegyikén megtörténhet a 

módosítás. Ez azért fontos, mert csak így lehetséges, hogy a szervezet képes a legkülönfélébb 

bekerülı anyagokat metabolizálni (néhány kivételtıl eltekintve). A fı „méregtelenítı” 

szervünk a máj, e mellett azonban a bél, vese és egyéb szervek is hozzájárulnak a 

xenobiotikumok biotranszformációjához. 

 A metabolizmus folyamata két (egy másik álláspont szerint három) fázisra osztható. 

Az elsı lépés során a gyógyszerek oxidáció, redukció, vagy hidrolízis révén polárosabb 

vegyületté alakulnak. Ezeket a reakciókat nevezzük I. fázisú reakcióknak (64. ábra). A 

folyamat során képzıdött metabolitok, polaritástól függıen kiürülhetnek közvetlenül a vesén 

át, vagy ha szükséges további átalakuláson mennek keresztül az ún. II. fázisú reakciókban, 

melyek során endogén szubsztrátokkal konjugálódnak, ezért ezeket a folyamatokat 

konjugációs reakcióknak is nevezzük (64. ábra). (Az említett III. fázis során a konjugált 
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vegyületek transzporterek segítségével kijutnak a sejtekbıl, majd ezt követıen a vízoldékony 

vegyület a vérrel a vesébe kerül, és a vizelettel kiürül vagy a hepatocitákból az epeutakba 

szekretálódik az epével a bélbe, onnan pedig a székletbe jut). A vegyületek azonban nem 

minden esetben mennek végig minden fázison és nem mindig ebben a sorrendben. Egyes 

gyógyszerek változatlan formában, átalakulás nélkül, mások közvetlenül konjugálódnak és 

úgy ürülnek (64. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64. ábra: a gyógyszerek sorsa a szervezetben és a metabolizmus folyamatának sematikus ábrája 

  

 Legtöbb sejtünk rendelkezik metabolizáló enzimekkel, azonban a biotranszformáció 

folyamatainak legfontosabb helye a máj. Emellett még más szervekben is lejátszódnak 

metabolikus folyamatok (tüdı, bır, bél, vese). Néha spontán végbemegy, de leginkább 

enzimek által katalizált folyamat. A folyamatokban résztvevı enzimek egy része sejten belül, 

míg mások azon kívül találhatóak meg. 

 

VI.1. I. fázisú metabolikus átalakulások 

 

 A gyógyszerek metabolizmusában kiemelkedı szerepet játszik a máj mikroszomális 

enzimrendszere, melynek enzimjei a májsejtek endoplazmatikus retikulumában (ER) 
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szintetizálódnak és lokalizálódnak. A májsejtek homogenizálása és centrifugálása során az ER 

hálózata feltöredezik és az így keletkezett finom szemcsék alkotják az ún. mikroszomális 

frakciót, melyet gyakran alkalmazunk a gyógyszermetabolizmus vizsgálatok során (lásd 8. 

fejezet). A mikroszómális frakcióban a membrán kötött enzimek, az I. és a II. fázis enzimjei 

közül az UGT-k (lásd késıbb) találhatóak meg. 

 A vegyületek döntı többsége (kb. 90%) az I. fázisú reakciók során oxidálódik. Az 

oxidációs reakciókat két nagy csoportba, mikroszómális és nem mikroszómális oxidációra 

oszthatjuk. Mindezek mellett elıfordul még redukció, valamint hidrolízis is. A mikroszómális 

oxidáció típusai többek között az aromás és alifás hidroxiláció, dealkiláció, heteroatomok 

oxidációja, epoxidáció, stb. (65. ábra). Ezen reakciók közös jellemzıje, hogy a folyamatok 

során egy, az eredeti molekulánál polárisabb termék keletkezik. 

 

 

 
 

65. ábra. az I. fázisú metabolikus reakciók fıbb típusai 

 

Az I. fázisú reakciókat katalizáló enzimek, a mikroszómális oxidációban résztvevı, 

úgynevezett kevert funkciójú oxidázok (MFO–mixed function oxidase), melyek a 

legkülönfélébb kémiai szerkezető vegyületeket képesek átalakítani, fıleg a nagy lipid-víz 

megoszlási hányadossal rendelkezı xenobiotikumokat. A folyamat egyszerősített 

mechanizmusa a következı egyenlettel szemléltethetı: 
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Az oxigén a levegıbıl származik, melynek egyik atomja a gyógyszermolekulára kerül, míg a 

másik egy vízmolekulába épül be. Az oxigénatom vízzé történı redukciójához kofaktorként, 

azaz elektrondonorként nikotinadenin-dinukleotid-foszfát redukált formája (NADPH) 

szükséges. A NADPH és az oxigén molekula együtt csak az ER foszfolipidmembránjában 

található meg, ahol a mikroszómális enzimrendszer elektrontranszportláncot alkot. 

 

VI.1.1. A citokróm P450 (CYP) enzimrendszer 

 

 A biotranszformáció legfontosabb és legjobban tanulmányozott enzimrendszere a 

CYP, melyek egyaránt fontos szerepet játszanak endogén molekulák (koleszterin, szteroidok, 

prosztaciklinek, tromboxán A2) és a xenobiotikumok metabolizmusában. Elnevezésük alapja, 

hogy az enzim sejten belül, membránhoz kötötten helyezkedik el, erre utal a „cito” rész, 

továbbá az enzim redukált, vas-II, formája képes megkötni szénmonoxidot és az enzim-CO 

komplex 450 nm-en jellegzetes abszorpciós maximumal rendelkezik, valamint a 450 nm 

hullámhosszúságú fényt elnyelı, szénmonoxidot kötött hempigmentetre utal a „króm” (szín) 

és a „P” megjelölés. A CYP-ek membránhoz kötött enzimek, melyek egy 

elektrontranszportlánc részeként, az endoplazmatikus retikulumban, valamint a legtöbb 

élılény mitokondriumában, legnagyobb mennyiségben a májban, de egyéb szervekben is 

megtalálhatóak. Jelenleg több mint 8000 különbözı aminosavszekvenciával rendelkezı 

izoenzim ismeretes, amely 781 P450 géncsalád produktuma, és számuk folyamatosan nı. A 

CYP enzimcsalád számos eltérı szubsztrátspecifitású izoenzimet tartalmaz, melyben sok 

átfedés van. Osztályozásuk az aminosavszekvenciában talált azonosságuk alapján történik. 

Általában 40%-os hasonlóság szükséges ahhoz, hogy egy családba, és 60%-os hasonlóság 

ahhoz, hogy egy alcsaládba soroljuk az izoenzimeket. Elnevezésük során a géncsaládot arab 

számmal jelöljük (1, 2, 3) azon belül a fıcsoportot az abc nagybetőivel (A, B, C), valamint 

ezen belül az alcsoportot (az izoenzimet jelölı adott gént) ismételten számmal (1, 2, 3). Pl.: 

CYP3A4: CytochromeP450 3-as géncsalád, A fıcsoport, 4. alcsoport. 

 A CYP enzimek nem egyforma mértékben vesznek részt a gyógyszermetabolizmusban 

(66. ábra). Ezen enzimek közül 7 metabolizálja a gyógyszerek 90%-át. A legfontosabbak 

CYP1, CYP2 és CYP3 család enzimei, melyek közül a CYP3A fıcsoport és a CYP2D6 

izoenzim hozzájárulása a legszámottevıbb. 

RH + O2 + NADPH + H+ ROH + H2O + NADP+

(szubsztrát) (termék)
RH + O2 + NADPH + H+ ROH + H2O + NADP+

(szubsztrát) (termék)



 86 

6%
2%

10%

4%

31%

5%

42%

CYP1A2

CYP2A6

CYP2C9

CYP2C19

CYP2D6

CYP2E1

CYP3A

 
 

66. ábra: a humán máj gyógyszermetabolizmusában szerepet játszó CYP enzimek megoszlása 

 

A CYP1 család szubsztrátjai között számos mutagén hatású policiklusos aromás szénhidrogén 

és sok gyógyszer található, mint például benzpirén, teofillin, fenacetin stb. Az ide tartozó 

izoenzimek jelentıs része extrahepatikus, melyek többféle módon indukálhatóak. 

Indukálhatóságúk meglehetısen nagy, akár százszoros is lehet. Legfontosabb a CYP1A 

alcsalád, melynek 2 tagja van: CYP1A1 és a CYP1A2, melyek közül az utóbbi tölt be fontos 

szerepet a gyógyszermetabolizmusban. Szubsztrátjai többek között a koffein, clozapin, 

imipramin, teofillin, mexiletin, propranolol, verapamil (10. táblázat). 

A CYP2 géncsalád szubsztrátjai között számos gyógyszer (vérnyomáscsökkentık, 

antiepileptikumok, fájdalomcsillapítók stb.) és egyéb vegyület (szteroid hormonok, D3 

vitamin, aceton, etanol stb) is megtalálható. A legfontosabb alcsaládok a CYP2C, CYP2D és a 

CYP2E. 

A CYP2C alcsalád jelentısebb tagjai a CYP2C8, CYP2C9, CYP2C18, és a CYP2C19. Ezek 

közül a legnagyobb mennyiségben a CYP2C9 fordul elı, mely nagyszámú gyengén savas 

molekulát metabolizál. Jelentıs szerepet játszik a savas természető nem szteroid 

gyulladásgátlók, valamint kis terápiás indexszel rendelkezı gyógyszermolekulák (pl. 

warfarin, phenytoin, tolbutamid) metabolizmusában. A CYP2C8 szubsztrátjai közé tartozik 

többek között a paclitaxel, retinoinsav, tolbutamid, carbamazepin. A CYP2C18-nak nincs 

jelentıs gyógyszermetabolizáló aktivitása, míg a CYP2C19 metabolizálja a diazepamot, 

omeprazolt és a proguanilt is. 
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A CYP2D fıcsoportnak egyetlen fontos tagja a CYP2D6, mely legnagyobb mennyiségben a 

májban, kissebb mennyiségben pedig az agyban, tüdıben, és a gyomor-bél traktusban is 

megtalálható. A máj CYP enzimeknek csak kb. 2%-t teszi ki (67. ábra), mégis igen jelentıs 

gyógyszermetabolizáló szerepe van. Szubsztrátjai közé tartoznak antipszichotikumok, 

antiarrhythmiás szerek, antidepresszánsok, neuroleptikumok, opoidok, valamint a szelektív-

szerotonon-reuptake bénítók (SSRIs), tumorellenes szerek, és amphetaminok is. Fontos külön 

megemlíteni a kodein származékokat, melyek az enzim segítségével demetilálódnak, és így 

válnak aktív metabolittá, vagyis csökkent enzimaktivitás vagy az enzim hiánya esetén a 

kodeinnek nincs, vagy csak gyenge az analgetikus hatása. 
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67. ábra: a humán máj CYP enzimeinek relative mennyisége 

 

A CYP2E fıcsoportnak fontos tagja a CYP2E1, mely az alkoholt metabolizáló indukálható 

CYP enzim. A máj mellett megtalálható a vesében, tüdıben, placentában, és a limfocitákban, 

is. Az alkoholok mellett szerepet játszik még az aldehidek, zsírsavak, éterek, halogénezett 

szénhidrogének biotranszformációjában, valamint a gyógyszerek közül a paracetamol, 

koffein, tamoxifen, és diszulfirám metabolizmusában. Továbbá fontos jellemzıje, hogy sok 

anyagból szabadgyököket képez, ami oxidatív stresszhez, fehérje és DNS károsodáshoz 

vezethet. 

A CYP3 géncsalád több antibiotikum, szteroid és más gyógyszer biotranszformációs 

átalakításáért felelıs. A CYP3A fıcsoport nagyszámú, szerkezetileg különbözı 

gyógyszermolekulát metabolizál. A gyógyszermetabolizmus talán legfontosabb enzime, mivel 

a gyógyszerek közel 50%-át metabolizálja (66. ábra). A máj CYP enzimek, mintegy 30%-t 
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teszi ki (67. ábra), de viszonylag nagy mennyiségben megtalálható még a bél 

nyálkahártyájában is. Termelıdése nagy valószínőséggel jelentıs mértékben függ az elızetes 

gyógyszer/vegyszer expozíciótól. Az enzimnek sokféle inhibitora van, melyek különbözı 

mechanizmussal és különbözı mértékben gátolhatják. 

A többi család tagjai endogén folyamatokat katalizálnak (CYP4: Zsírsav hidroxiláció és ω-

oxidáció; CYP5: Tromboxán bioszintézis; CYP7: Szteroidok bioszintézise; CYP8: 

Prosztaciklinek bioszintézise; CYP11, 17, 19, 21: Szteroidok bioszintézise; CYP24: D 

vitamin metabolizmus; CYP26: retinoidok metabolizmusa; CYP27: Epesavak bioszintézise). 

 

VI.1.1.1. A CYP450 enzimek szerkezete 

  

 A CYP-ek a hem-tiolát enzimek közé tartoznak. A hem (Fe(II)protoporfirin IX 

komplex) különbözı fehérjékhez kötıdve megtalálható többek között a hemoglobin, 

mioglobin, peroxidáz és kataláz enzimek, valamint citokrómok alkotójaként is. A porfirin váz 

4 db pirrolgyőrőbıl áll, melyeket metenil hidak (=CH-) kötnek össze, a porfiringyőrő közepén 

található a központi vasion. Eltérés a többi hem tartalmú fehérjétıl, hogy a CYP enzimek 

esetén a vas protoporfirin IX komplex, a hisztidin N atomja helyett egy cisztein kén atomján 

keresztül, tiolát kötéssel kapcsolódik a fehérjéhez (68. ábra). 

 

 
 

68. ábra: a citokróm P450 aktívhelyén található protoporfirin IX egység 
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VI.1.1.2. A CYP ciklus 

 

 A CYP enzimek fı funkciója a monooxigenáció, azaz egy oxigén atom bevitele a 

szubsztrát molekulába. A katalitikus ciklus lépéseit a 69. ábra mutatja be. A citokrom P450 

enzim hem egysége ferri(III) állapotban tartalmazza a vasat. A szubsztrát bekötıdése az aktív 

helyre, konformáció változást eredményez, és kiszorítja a víz molekulát. A következı 

lépésben NADPH-ról származó elektron transzfer révén a ferri(III) vas ferrová(II) 

redukálódik, majd a komplex molekuláris oxigént fog kötni. 

 

 

 

69. ábra: a CYP enzimek katalitikus ciklusa 

 

 



 90 

Ezt követıen egy újabb elektron felhasználásával egy nagyon rövid életidejő intermedier 

peroxo-komplex alakul ki. Két proton további felvételével a peroxo csoport egyik oxigénje 

vízként távozik, és kialakul a nagyon reakcióképes IV-es oxidációs állapotú oxo-vas komplex. 

Az utolsó lépésben a szubsztrát oxidációs termékként leválik és az enzim vízfelvételt 

követıen visszaalakul a kiindulási állapotba. Fontos megjegyezni, hogy egy alternatív 

útvonalon, az ún. peroxid-söntön keresztül is végbemehet az oxidáció folyamata. Ebben az 

esetben a szubsztrát oxidálásához különbözı peroxidokat (alkil-hidrogénperoxid, hidrogén-

peroxid, peroxosavak, stb.) használ az enzim oxigén és elektron donorként, nem pedig az O2-t 

és NADPH-t. Ez a folyamat a lipid peroxidácó esetén játszik jelentıs szerepet, mivel az így 

keletkezett lipid peroxidok szolgálnak szubsztrátként az alternatív útvonalnak. A peroxid-sönt 

útvonalat használjuk ki a gyógyszerek metabolizmusának vizsgálatában használt 

biomimetikus modellek közé tartozó mesterséges metalloporfirinek alkalmazása során is (lásd 

7. fejezet). 

 

VI.1.1.3. Enzim indukció és inhibíció 

 

 Mivel a CYP enzimek jelentısen befolyásolják a gyógyszerek koncentrációját a 

szervezetben, fontos megemlíteni az enzim indukció és inhibíció jelenségét. 

 Indukció esetén az enzimek mennyisége és katalitikus aktivitása bizonyos 

xenobiotikumok hatására megnövekszik. Különbözı enziminduktorok különbözı enzimeket 

eltérı mechanizmussal indukálnak. Napokra, gyakran hetekre van szükség a kialakulásához, 

valamint a kiváltó ágens adásának megszüntetése után hosszabb ideig is fennmaradhat az 

emelkedett enzimexpresszió és aktivitás. Az enzimindukció farmakológiai hatása az, hogy az 

emelkedett enzimaktivitás következtében bizonyos gyógyszerek metabolizmusa fokozódhat, 

így a terápiás dózisban alkalmazva elıfordulhat hatékonyság csökkenés vagy a farmakológiai 

hatás megszőnése is.  

 A xenobiotikumok nem csak indukálhatják, hanem gátolhatják is az enzimek expresszióját 

vagy aktivitását, ezáltal gátolhatják bizonyos gyógyszerek metabolizmusát. A lecsökkent 

metabolizmus következtében megnı az adott gyógyszer koncentrációja a szervezetben, ezáltal 

nemkívánatos mellék-, esetenként toxikus hatások léphetnek fel. A gátlás mértéke függ az 

inhibitor gyógyszermolekula adagolásától és az enzimhez való kötıdésének mértékétıl 

(gyenge és erıs induktorok). Az inhibíció jelensége gyorsan jön létre, és hamarabb is szőnik 

meg, mint az indukció. 
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 A legfontosabb CYP enzimeket, szubsztrátjaikat, induktoraikat és gátlószereiket a 

teljesség igénye nélkül a 10. táblázat tartalmazza. 

 

10. táblázat: a jelentısebb CYP enzimek, valamint szubsztrátjaik, gátlószereik és induktoraik 

CYP enzim szubsztrátok inhibitorok induktorok 
 

CYP1A2 
imipramin, koffein, teofillin 

mexiletin, clozapin, 
propranolol, verapamin 

amiodaron, 
cimetidin, 
fluvoximin 

megégett ételek, 
dohányzás, 

kelbimbó, inzulin 
CYP2A6 kumarinok, aflatoxinok grapefruit-lé, 

metoxalén 
rifampicin, 
fenobarbitál 

 
CYP2C9 

NSAIDs, fenitoin, 
tamoxifen, szulfonil-ureák 

fluvastatin, 
fluvoxamin, 

isoniazid 

rifampicin, 
fenobarbitál 

CYP2C19 barbiturátok, omeprazol, 
fenitoin, R-warfarin 

cimetidin, fluoxetin, 
ketoconazol 

carbazepin, 
prednison, rifampicin 

 
CYP2D6 

antipszichotikumok, 
antiarrhythmiás szerek, 

opiátok, SSRIs 

amiodaron, 
cimetidin, SSRIs, 

hisztamin H1 
receptor antagonisták 

nincs ismert 

 
CYP2E1 

etanol, paracetamol, halotán szulfidok 
(diszulfiram, diallil 

szulfidok) 

etanol, aceton, 
isoniazid 

 
 
 

CYP3A 

kálciumcsatorna-blokkolók, 
opiátok, makrolid 
antibiotikumok, 

kannabinoidok, proteáz 
inhibitorok, statinok (kivéve 

pravastanin), taxol, 
tacrolimus 

amiodaron, 
fluconazol, 

cimetidin, grapefruit-
lé, szteroidok, 

proteáz inhibitorok 

barbiturátok, 
carbamazepin, 

glükokortikoidok, 
fenitoin, rifampicin 

 

 

VI.1.1.4. A CYP enzimek polimorfizmusa 

 

 A CYP enzimekkel kapcsolatban meg kell említeni még egy fogalmat, a 

polimorfizmust. A mikroszómális oxidációs rendszer gyógyszermetabolizáló aktivitása, 

ezáltal a gyógyszerek hatása egyénenként jelentıs eltérést mutathat, melynek egyik oka az 

enzimek genetikai variabilitása, más néven polimorfizmusa. A gyógyszerfejlesztések során a 

polimorfizmust figyelembe kell venni, mivel abban az esetben, ha a gyógyszerjelölt molekula 

nagymértékben polimorf metabolizmuson megy át, a farmakokinetikai (ADME) paraméterei 

nagy variabilitást mutatnak. A gyengén metabolizáló egyedekben az emelkedett gyógyszer 

koncentráció toxikológiai problémákat eredményezhet, továbbá ha túl gyors a metabolizmus, 

a gyógyszerszint esetleg el sem éri a terápiás koncentrációt. Ez már a klinikai kipróbálás során 
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megnehezíti a gyógyszeradagolást, ezért a sikeres klinikai vizsgálatokhoz elızetesen 

genotipizált populációt kell beválogatni, valamint szükséges lehet a terápiás 

gyógyszermonitorozás is. 

 

VI.1.2. Nem mikroszómális oxidációk 

 

 A mikroszómális oxidáció mellett további oxidációs átalakulások is elıfordulnak, 

melyeket nem a citokrómok katalizálják. Ilyen enzimek az alkohol dehidrogenáz (ADH), az 

aldehid dehidrogenáz (ALDH), a molibdén-hidroxilázok, valamint a mono- di- és poliamin 

oxidázok. 

 Az ADH az alkoholokat aldehiddé oxidálja NAD+ kofaktor felhasználásával (pl. 

etilalkoholt acetaldehiddé), majd az aldehidek tovább oxidálódnak karbonsavvá, amit az 

ALDH katalizál szintén NAD+ kofaktor segítségével. A folyamat egyszerősített 

mechanizmusa a következı: 

 

 

 

 

 

 

 A molibdén hidroxilázok molibdén tartalmú flavoproteinek, melyek két legfontossab 

képviselıje az aldehid oxidáz és a xantin oxidáz. A xantin oxidáz-enzimrendszer jelentısen 

hozzájárul a szervezet szabadgyöktermeléséhez, amelyek a különbözı stresszállapotokban 

súlyos sejtkárosítást okoznak. További fontos szerepe a purinbázisok húgysavvá történı 

lebontása is. 

A harmadik említett csoport a monoamin, diamin és poliamin oxidázok (MAO, DAO, 

PAO), melyek közül a legfontosabb a MAO. Ezek az enzimek a neurotranszmitterek egy 

fontos csoportjának lebontásában játszanak kiemelkedı szerepet. A MAO-enzimek a 

szervezet számos szövetében megtalálhatóak, legnagyobb mennyiségben a májban, a vesében, 

a gyomorban, a bélfalban és az agyban. Jelenleg két alcsoportja ismert: a MAO A és a B. 

Fontos megemlíteni, hogy a két izoenzim egyidejő bénitása hypertóniás krízist okozhat. A 

bélhámsejtekben lévı MAO A és B enzimek blokkolásakor a tiraminban gazdag ételekbıl 

(sajt, máj, halak, banán vörösbor) felszívódik a tiramin hypertóniás krízist okozva. 

 

R-CH2-OH + NAD+ R-CHO + NADH + H+

R-CH2-CHO + NAD+ + H2O R-COOH + NADH + H+

ADH

ALDH

R-CH2-OH + NAD+ R-CHO + NADH + H+

R-CH2-CHO + NAD+ + H2O R-COOH + NADH + H+

ADH

ALDH
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VI.1.3. Redukció 

 

 Az oxidációs folyamatokon túl a gyógyszerek és egyéb xenobiotikumok egyéb 

folyamatokban is átalakulhatnak. Ezek közé tartoznak a redukciós és hidrolitikus reakciók. 

 A redukciós folyamatok mindig együtt zajlanak le az oxidációval, ezért oxido-

redukciónak is nevezik. A bélflóra baktériumai, néhány P450 mikroszómális enzim és az 

aldehid oxidáz katalizálhatja ezt a reakciótípust. Redukciót leggyakrabban a nitro-, azo, 

karbonil-, szulfoxid-csoportot tartalmazó vegyületek szenvednek, de ide tartozik a reduktív 

dehalogénezés is (70. ábra). Az azo-redukció során az azo-csoportból két primer-amin 

keletkezik. A nitro-redukció során a nitro-csoport, amino-csoporttá redukálódik, míg a 

karbonil-redukció esetén egyes aldehidek illetve ketonok, primer illetve szekunder alkohollá 

alakulnak át. A szulfoxid redukcióban szulfoxid tartalmú vegyületek redukálódnak, míg 

reduktív dehalogénezés során a halogén atom egy hidrogénnel cserélıdik ki. A reakció során 

szabadgyökök képzıdhetnek, amelyek vagy tovább redukálódnak stabil vegyületté vagy pedig 

fehérjékhez vagy egyéb molekulákhoz kötıdve sejtkárosító hatást fejthetnek ki. 

 

 

 

70. ábra: redukciós átalakulások 

 

VI.1.4. Hidrolízis 

 

 Az I. fázisú reakciók közé tartoznak a hidrolitikus reakciók. Hidrolízissel általában az 

észterek, amidok, tioészterek és foszforsavészterek metabolizálódnak, de epoxidok is 

átalakulhatnak hidrolitikusan (71. ábra). A katalizáló enzimek a karboxilészterázok, 

pszeudokolinészteráz, és az epoxid hidrolázok. Az epoxidok általában a mikroszómális 

oxidációban képzıdnek. Mivel könnyen kötıdnek a biomolekulákhoz (fehérjék, nukleinsavak), 

ezért fontos szerepet játszanak a detoxifikálásban. 
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71. ábra: hidrolitikus reakciók 

 

 

 

 

VI.2. II. fázisú biotranszformációs reakciók (konjugációs reakciók) 

 

 A biotranszformáció második szakaszában a vegyületek különbözı endogén 

molekulákkal konjugálódnak egy vagy több funkciós csoporton keresztül, amelyek vagy az 

eredeti molekulán is megvoltak, vagy pedig a biotranszformáció I. fázisában jöttek létre. A 

konjugáció jellemzıje, hogy a folyamat során hidroxil, amino, karboxil, stb. csoport H-atomja 

cserélıdik ki a konjugálódó molekulával. A keletkezett konjugátumok általában 

farmakológiailag inaktívak (kivételt képez a morfin-6-glükoronid), valamint jól oldódnak 

vízben és gyorsan kiürülnek a szervezetbıl. A leggyakoribb endogén szubsztrátok a 

glükuronsav, glutation, aminosav (fıleg glicin), valamint metil-, szulfát- és acetil-csoportok 

(11. táblázat), a folyamatokat pedig transzferáz enzimek katalizálják, melyek a 

mikroszómában és a citoszólban fordulnak elı leginkább. 
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11. táblázat. A II. fázisú metabolikus reakciók 

konjugáció 
megnevezése 

konjugálódó 
molekula 

transzferáz enzim 
(lokalizáció) 

szubsztrát 

glükuronid UDP-glükuronsav 
UDP-glükuronil 

transzferáz-UDPGT 
(mikroszóma) 

fenol, alkohol, 
karbonsav, szulfonamid 

acetil 
Acetil-CoA 
(Ac-CoA) 

N-acetil-transzferáz-NAT 
(citoszol) 

aminok, hidrazinok, 

glutation glutation (GSH) 
GSH-S-transzferáz-GST 
(citoszol, mikroszóma) 

epoxid, hidroxilamin, 
nitrocsoport 

aminosav aminosav 
Acil-CoA-AS- transzferáz 

(mitokondrium) 
karbonsav, acil-CoA-

származék 

szulfát 
3-foszfoadenozin-5-

foszfoszulfát 
(PAPS) 

Szulfotranszferáz-ST 
(citoszol) 

fenol, alkohol, aromás 
amin 

metil 
S-adenozil-metionin 

(SAM) 
Metiltranszferáz-MT 

(citoszol) 
aminok, fenolok, 

alkohol 
 

 

A konjugáció nagymértékben csökkenti a gyógyszer szervezetbeni tartózkodásának idejét, 

nincs idı az újabb metabolit vagy konjugátum kialakulásához, így a konjugáció 

megakadályozza a további metabolizációt. A gyors ürülés mellett azonban van olyan eset is, 

amikor a konjugátum tovább metabolizálódik. Ilyen például a glutationkonjugátum részleges 

hidrolízise, amikor a 3 aminosavból álló glutationból 2 lehasad. 

 

VI.2.1. Glükuronidkonjugáció 

 

 A leggyakoribb és egyben a legfontosabb konjugációs reakció. A szubsztráton lévı 

szabad COOH-, SH-, OH-, NH2- csoportokon egyaránt lehetséges. A kapcsolódó glükuronsav 

uridin-difoszfo-glükózból (UDPG) keletkezik (72. ábra). A konjugációt különbözı uridin-

difoszfo-glükuronozil-transzferáz (UDPGT) izoenzmek katalizálják. Szubsztrátspecifitásuk 

eltérı, de számos átfedés van. Elsısorban a májban expresszálódnak, de emellett 

megtalálhatóak a tüdıben, bırben, vékonybélben, szaglóhámban egyaránt. Az 

endoplazmatikus retikulum membránjához kötötten fordulnak elı. A konjugáció folyamatát a 

72. ábra, míg a leggyakoribb funkcióscsoportokat, melyeken glükunorid konjugáció történik, 

a 73. ábra szemlélteti. 
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72. ábra: a glükuronidkonjugáció folyamata 

 

 

 

 

73. ábra: a glükuronid konjugáció egyszerősített mechanizmusa a leggyakrabban glükunorid konjugáción átesı 

funkcióscsoportokon szemléltetve. 
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A xenobiotikumok mellett fontos szubsztrátok közé tartoznak még endogén vegyületek is, 

melyek közül a legfontosabb a bilirubin, mely a glükuronsavas konjugációja hiányában nem 

tud kiürülni a szervezetbıl, így extrém esetekben súlyos idegrendszeri károsodást okozhat. 

 Egyes molekulák több konjugálódásra alkalmas csoporttal rendelkeznek. Ekkor 

többszörös glükuronidkonjugáció is létrejöhet. Ilyen esetekben, ha a molekulaméret 

túlságosan megnı, a konjugátum már nem tud a vesében filtrálódni, hanem az epével a 

bélcsatornába jut, és a széklettel ürül ki. Fontos megemlíteni az ún. enterohepatikus 

körforgást. A bél baktériumflórája a konjugátumokat bontó béta-glükuronidáz enzimet termel, 

így a konjugátumot hidrolizálni képes. A hidrolízist követıen az eredeti molekula alakul 

vissza, ami újból felszívódhat. 

 

VI.2.2. Glutationkonjugáció 

 

 A glutation (GSH), glutamát, cisztein és glicin aminosavakból álló tripeptid (74. ábra), 

mely fontos szerepet játszik toxikus, erısen elektrofil vegyületek (epoxidok, halogén, nitro és 

szulfát csoportot tartalmazó vegyületek) detoxifikálásában. GSH konjugátum kevés 

gyógyszerrel alakul ki, inkább a metabolikus folyamatok reaktív köztitermékeivel történik 

GSH konjugáció (75. ábra), ami a mikroszómában és a citoplazmában egyaránt lejátszódik. 

 

 
 

74. ábra: a glutation szerkezete 

 

A folyamat 2 részbıl áll. Az elsı lépés a glutationnal való kapcsolódás, a cisztein SH-

csoportján keresztül, melyet a glutation-S-transzferáz (GST) enzim katalizál. A második 

részben a konjugátum tovább metabolizálódik, a glutaminsav lehasad a γ-glutamil-

transzpeptidáz (γ-GT) hatására, majd a glicin is egy másik peptidáz enzim segítségével, így az 
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eredeti molekula cisztein konjugátum marad, ami a továbbiakban acetilálódik. Kevés 

gyógyszerrel alakul ki glutationkonjugátum. 

 

 
 

75. ábra: a GSH konjugáció egyszerősített mechanizmusa 

 

GSH konjugátumok képzıdése korlátozott. Amikor a sejtek glutation készlete kimerül, 

sejtkárosodás jön létre, amely súlyos esetekben halálhoz is vezethet. 

 

VI.2.3. Acetilezés 

 

 Ez a reakció végeredményben acetátképzés acetilkoenzim-A (acetil-Co-A) kofaktor 

felhasználásával. A reakciót az N-acetil-transzferáz (NAT) enzim katalizálja (76. ábra). 

Acetilezés leginkább amino csoportot tartalmazó vegyületek esetében történik, de egyéb 

molekulák (szulfonamidok, hidrazinok, aminosavak) esetén is elıfordulhat. A folyamat során, 

a többi konjugációs reakcióval ellentétben, csökken a képzıdı metabolitok vízoldékonysága, 

aminek toxikológiai jelentısége van (pl. szulfonamidok vesetoxicitása). 
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76. ábra: acetilezés egyszerősített mechanizmusa 

 

VI.2.4. Szulfátkonjugáció 

 

 A második leggyakoribb konjugációs reakció, mely ellentétben a glükuronid-

konjugációval, telíthetı folyamat. A katalizáló enzim a májsejtek citoszoljában található 

szulfotranszferáz, melynek jelenleg 10 humán izoenzimje ismeretes. Ez a fı konjugációs 

reakció fenolok esetén, de hozzájárul az alkoholok, aminok (pl. szteroidok, thyroidok) és 

kisebb mértékben tiolok biotranszformációjához is. A folyamat egyszerősített mechanizmusa 

a következı egyenlettel szemléltethetı: 

 

 

 

A szulfátdonor a reakcióban a PAPS (3-foszfo-adenozin-5-foszfoszulfát) (77. ábra). A PAPS 

keletkezését a lenti egyenlet szemlélteti. A szulfát csoportot fıként a kéntartalmú cisztein és 

metionin aminosavak oxidációja biztosítja. 
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77. ábra: PAPS szintézise és szerkezete (APS: adenozin-5’-foszfoszulfát) 

 

 

VI.2.5. Metilezés 

 

 A konjugációs reakciók ritkább formája, leginkább endogén vegyületek metilezése 

történik, bár néhány xenobiotikum is metilezıdik, szabad SH-, OH- és fıként NH2-

csoportokon. A metildonor az S-adenozil-metionon (SAM), a folyamatot pedig a 

metiltanszferáz katalizálja (78. ábra), mely leginkább a máj, tüdı, valamint a vese ER-ban 

fordul elı, de megtalálható a sejtplazmában is. Ezen enzimek fontos szerepet játszanak a 

katekolaminok bioszintézisében (feniletanolamin-N-metiltranszferáz, mely a noradrenalin-

adrenalin átalakulást katalizálja) és inaktiválásában (katekol-O-metiltranszferáz, ami a 

katekolgyőrő 3-OH csoportjának metilálását végzi). Továbbá szerepet játszik a normorfin-

morfin, valamint morfin-kodein átalakulásban is. A metilezés egyszerősített mechanizmusát a 

78. ábra szemlélteti. 
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78. ábra: A metilezési reakció általános mechanizmusa 

 

 

VI.2.6. Aminosavkonjugáció 

 

 Aminosavkonjugáció általában glicinnel történik, de elıfordulhat glutaminnal, 

ornitinnel, valamint taurinnal is. Alkohol vagy karboxil-csoportot tartalmazó vegyületekre 

jellemzı konjugációs reakció. A folyamat egy speciális acilezési reakció, mely során nem az 

endogén szubsztrát, hanem a gyógyszermolekula aktiválódik (79. ábra), majd endogén amin-

csoportot tartalmazó vegyületekkel konjugálódhatnak. Az aminosavakkal történı konjugáció 

fontos metabolikus átalakulás a karbonsavak eliminációja során. A képzıdött termékek 

vízoldékonyak, általában kevésbé toxikusak, mint az eredeti molekula és gyorsan kiürülnek 

vagy a vizelettel, vagy pedig az epével. 

 

 
 

79. ábra: karbonsavak konjugációja glicinnel 
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 Bár ez a fejezet nem a mőszeres és bioanalitika tárgyköréhez tartozik, fontosnak 

tartottam a jegyzetbe történı beépítését, mivel a továbbiakban olyan technikák kerülnek 

bemutatásra, amelyeket a gyógyszerek metabolizmusának vizsgálatában lehet alkalmazni. 

Ahhoz viszont, hogy azok alkalmazhatóságát megértsük, fontos ismerni a mőködési 

mechanizmusuk alapjául szolgáló folyamatokat. Mivel a jegyzetnek nem konkrét tárgya az 

elızı fejezet, továbbá a keretek nem teszik lehetıvé a részletes tárgyalást, azok számára, akik 

mélyrehatóbb ismereteket kívánnak szerezni a gyógyszerek metabolizmusáról, ajánlom a 

következı könyveket: Paul G. Pearson és Larry C. Wienkers (szerk.), Handbook of Drug 

Metabolism, valamint Corina Ionescu és Mino R. Caira (szerk.), Drug Metabolism, Current 

Concepts. 
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VII. Biomimetikus modellrendszerek a gyógyszerek metabolizmusának vizsgálatában 

 

 A „bio” elıtag az életfolyamatokkal megegyezı, a „mimetikus” pedig utánzáson 

alapuló, utánzással kapcsolatos jelentésre vezethetı vissza. Vagyis ezek az in vitro rendszerek 

a szervezetben lejátszódó folyamatokat modellezik. Ez azért jelentıs, mivel segítségükkel a 

preklinikai kutatások során a sok potenciális hatóanyagból könnyen kiszőrhetı az alkalmatlan, 

így a farmakokinetikai és toxikológiai állatkísérletes vizsgálatokra, valamint a klinikai fázisba 

már kevesebb jelölt kerül, jelentısen csökkentve az állatfelhasználást és a klinikai költségeket 

egyaránt. Ezekkel a modellrendszerekkel tanulmányozható, hogy a vizsgált molekulából 

oxidáció után milyen termék(ek) és milyen mennyiségben lesz(nek) jelen, ami információt 

nyújthat a vegyület toxicitásról és az esetleges mellékhatásokról egyaránt. További elınye az 

in vivo vizsgálatokhoz képest, hogy megfelelı módon validálható, így az eredmények jól 

reprodukálhatóak, ellentétben az in vivo rendszerekkel, mivel a kísérleti állatok változatos 

metabolizációs enzimrendszerrel rendelkeznek (ugyanazon faj más-más egyedei eltérı 

metabolizációs profilt mutathatnak, csak úgy mint az emberek is). Legnagyobb hátránya ezen 

technikáknak, hogy legkevésbé korrelálnak a valódi in vivo szituációval. 

 A biomimetikus modellrendszerek a gyógyszerek biotranszformációjának I. fázisát, 

azon belül pedig a mikroszómális oxidációs folyamatokat modellezik. Az oxidációt 

végezhetik szintetikus porfirint tartalmazó rendszerekkel, Fenton reakcióval, vagy pedig 

elektrokémiai cella alkalmazásával off-line vagy on-line tömegspektrometriás detektálással 

(EC-MS, EC-LC-MS). A készülékek bizonyos módosításaival azonban a gyógyszer 

metabolizmus I. és II. fázisa is vizsgálható. 

 

VII.1. Szintetikus porfirinek 

 

 A szintetikus metalloporfirinek alkalmazása napjainkban igen sokrétő. Biológiai 

alkalmazása az oxidatív folyamatokban való részvételére vezethetı vissza, így sikeresen 

használják többek között a citokróm-P450 enzimek által katalizált oxidációs folyamatok 

tanulmányozására. A biomimetikus vizsgálatokban alkalmazott mesterséges 

metalloporfirinekbıl (80. ábra) három nagy csoportot különböztetünk meg, ami a szintézisük 

során létrejött elınyök szerinti csoportosítást is magában foglalja. 
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Az ún. elsı generációs modellmolekulákkal több probléma is volt. A legnagyobb, hogy az 

oxidáció során könnyen képeznek dimereket, ennek következtében katalitikus tulajdonságuk 

elveszik, így oxidációs ciklusba nem tudnak lépni. További probléma oxidációra történı 

érzékenységük, vagyis, hogy oxidatív környezetben könnyen degradálódnak, továbbá 

hidrofób tulajdonságaik révén vízben nem jól oldódnak. 
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80. ábra: Szintetikus metalloporfirinek szerkezete: M: Fe, Mn, Cr, Ru 

I. generációs metalloporfirinek: R; X: H 

II. generációs metalloporfirinek: R: H; X: Hlg, alkil, SO3H 

III. generációs metalloporfirinek: R: Hlg; X: Hlg, alkil, SO3H 

 

A második generációba tartozó vegyületeket a fenilcsoport szubsztituálásával kapták 

(halogén, alkil, O-alkil, -SO3H). Ezekben a származékokban a dimerek képzıdése sztérikusan 

gátolt, továbbá a fenil-csoporton található elektronvonzó szubsztituensek következtében a 

központi fématom elektronhiányos állapotba kerül, ezáltal katalitikus hatékonysága nı. 

További elınyük, hogy a szulfonsavval szubsztituált származékok, ellentétben az I. 

generációs metalloporfirinekkel, vízben jól oldódnak, így a fiziológiás körülményeket jobban 

közelítı modellel dolgozhatunk. A harmadik generáció a második továbbfejlesztése, amit a 

makrociklusban található pirrol győrő halogénekkel történı szubsztitúciójával állítottak elı. 

Ezáltal az oxo-fém elektrofil jellege, így katalitikus képessége is tovább nıtt. Ezen 
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csoportosításon túl a központi fématom alapján is csoportosíthatjuk ezeket a vegyületeket, így 

vannak Fe, Mn, Cr és Ru központi atomot tartalmazó mesterséges metalloporfirinek is. 

 A biomimetikus kísérletekben két típusú metalloporfirint tartalmazó rendszert 

használhatunk. Az egyik a CYP-450 katalitikus ciklusának ún. peroxid-söntön keresztül 

végbemenı folyamatát modellezi (81. ábra), a másik pedig az egész katalitikus ciklust. Az 

elıbbi esetben oxigén donorként valamilyen oxidálószert, H2O2-t, m-klórperbenzoesavat, 

jodozilbenzolt, NaOCl-t vagy perklorátokat alkalmazunk. Ezek a peroxidok szolgáltatják a 

folyamatban mind az oxigént, mind pedig az elektronokat. 
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81. ábra: a peroxid sönt 

 

A reakció során az oxidálószer hatására az alapállapotú metalloporfirin magas oxidációs 

állapotú oxo-komplexé alakul, majd ez a reaktív komplex oxidálja a vizsgálandó molekulát, 

miközben visszaalakul alapállapotú metalloporfirinné (82. ábra) kihagyva az egész ciklus 

közte lévı lépéseit, ami azt is jelenti, hogy ez a folyamat jóval gyorsabb. 
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82. ábra: a porfirinek peroxid sönt modellezı katalitikus lépései 

 

A második esetben a teljes ciklus modellezéséhez molekuláris oxigént és valamilyen redukáló 

szert használnak (NaBH4, aszkorbinsav, Zn(Hg), kolloidális Pt/H2). 

 Ezekkel a rendszerekkel leginkább modellezhetı reakciók az epoxidálás, alifás- és 

aromás-hidroxilálás és a heteroatomok oxidációja. 

 

VII.2. Fenton reakció 

 

 Azokat a reaktív szabad gyököket, melyek oxigén atomot tartalmaznak reaktív oxigén 

származékoknak (reactive oxygen species- ROS) nevezik. Nagy reakcióképességük abban 

rejlik, hogy a legkülsı le nem zárt elektronhéjukon párosítatlan elektront tartalmaznak, 

melyek mindenképpen elektront „próbálnak keresni” és így kisebb energetikai értékre beállni. 

Fiziológiás esetben termelésük normális, hiszen számos jelátviteli folyamatban is részt 

vesznek (pl. az endothelium által termelt NO•, ami L-argininbıl keletkezik nitrogén oxid 

szintetáz (NOS) segítségével és vasodilatációt okoz), de felszaporodásuk súlyos 

egészségkárosító hatású is lehet. Az egyik legreaktívabb oxigén gyök a hidroxilgyök, ami 

számos betegség kialakulásában (iszkémia vagy keringési rendellenességek) is szerepet 

játszik. Fiziológiás körülmények között a hidroxilgyökök legjelentısebb forrása a Haber-
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Weiss reakció, ahol a szuperoxid anion redukálja a Fe3+-t Fe2+-vé és így indukálja a Fenton 

reakciót a Fe2+ és a H2O2 között (83. ábra). 

 

 

 

 

83. ábra: a Fenton reakció egyszerősített mechanizmusa 

 

 Az oxidatív gyógyszermetabolizmus vizsgálatára a második reakcióban termelıdı 

reaktív OH•-t használjuk, mely számos vegyülettel reakcióba lép és oxidálja azt. A reakcióban 

a kettes-oxidációs állapotú vas hármas állapotba kerül, ami a Fenton reakció leállását 

eredményezheti, így a folyamat során a Fe3+-t vissza kell redukálni Fe2+-vé. Ezt a folyamatot 

kétféle módszerrel végezhetjük el. Az egyik valamilyen redukáló szer (pl. aszkorbinsav) 

alkalmazása a reakció elegyben, vagy pedig elektro-kémiai cellában (EC) történı redukció 

(84. ábra). A második megoldás elınyösebb, mivel egybıl kapcsolható LC-MS készülékkel 

(EC-Fenton-(LC)-MS), így rögtön elválaszthatjuk és analizálhatjuk a keletkezı lehetséges 

metabolitokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84. ábra: EC(Fenton)-LC-MS készülék vázlata 

 

Az EC segített fenton reakció esetében az EC cellában a munkaelektródon nem a vegyület 

oxidációja folyik, hanem a vasion redukciója (elektron átadással a ferro vas ferrivé 
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redukálódik). Ellentétben a klasszikus Fenton reakcióval, itt nincs szükség redukáló szer 

alkalmazására. Ez a rendszer sokkal gyorsabb elemzést tesz lehetıvé, sokkal gyorsabb a vas 

visszaalakulása, mint hagyományos redukciós reakcióval, és a kapcsolt technika (on-line) 

miatt a feldolgozás is sokkal gyorsabb. 

 A Fenton reakcióval leginkább modellezhetı reakciók a dealkilezés, a heteroatomok 

oxidációja és a hidroxiláció, de megfelelı körülmények között egyéb reakciók is 

vizsgálhatóak mind a klasszikus, mind pedig a „mőszeres” Fenton reakció segítségével. 

 

VII.3. Elektrokémiai oxidáció és kapcsolt technikái 

 

 Az elektrokémiai oxidáció (EC) volt az elsı klasszikus mőszeres módszer a 

gyógyszerek metabolizmusának modellezésére irányuló vizsgálatok kivitelezésére. Kezdetben 

elsısorban off-line technikákat alkalmaztak, majd késıbb az úgynevezett „electrocemical 

flow-thought cell” bevezetése révén a kapcsolt rendszerek kerültek elıtérbe, melyek olyan EC 

cellák, amelyeken folyamatos folyadékátáramlás van, és így az oxidációs átalakítás is 

folyamatos. Sokkal gyorsabb és pontosabb analizálást biztosítanak, mint az off–line 

módszerek, de gondos optimalizálást követel meg (pl. áramlási sebesség, nyomás, stb). 

 Az elsı ilyen metabolizációs vizsgálatok az 1980-as évekre nyúlnak vissza. Az on-line 

technikák igazi elırelépést jelentettek, itt már az oxidáció befejeztével egybıl mérhetı a 

termék, ami nagyon fontos tényezı, hiszen sok metabolit féléletideje nagyon rövid. Ezek az 

intermedier metabolitok a legreakcióképesebbek, éppen ezért a legveszélyesebbek is. Az EC 

cellát alkalmazó készülék általános felépítése a 85. ábrán látható. Abban az esetben, ha a 

készülék nem tartalmaz LC kolonnát EC-MS-rıl, ha igen EC-LC-MS-rıl beszélünk. A 

készülék központi része az EC-cella, ahol az oxidáció történik. Ezek hagyományos 

elektrokémiai cellák, melyek tartalmazzák a munka, a referencia és az ellenelektródokat 

egyaránt. 
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85. ábra: elektrokémiai vizsgáló rendszer sematikus ábrája 

 

Geometriai szempontból két megvalósítási forma létezik, az un. vékony réteg (thin-layer), 

illetve a porózus elektródok (86. ábra). Az elıbbit amperometriás, az utóbbit pedig 

coulometriás cellának is nevezik. A sík, vagy vékonyréteges kialakításban a munka elektród 

egy lapos tányérra emlékeztet. Ez a megoldás kevésbé jó, mivel itt az oxidáció csak az 

elektród felületén történik,amibıl az összes hátránya is származik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86. ábra: „Flow-throught” cella megvalósítási formái vékony réteges (a); porózus (b) 

 

A karbantartási idıszakok sokkal sőrőbbek, hiszen ha a felület beszennyezıdik az oxidációs 

átalakulás nem biztosított. Összekapcsolása a további egységekkel is nehézkesebb, mint a 

porózus kialakításnál, mivel itt csak felszíni oxidáció történik, ami miatt az áramlási sebesség 
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nem lehet túl magas (mert ha az, akkor az átalakulási arány igen kicsi), ha viszont túl 

alacsony, akkor a többi egység (HPLC, MS interfészek) hatékonysága csökken. 

A porózus elektród viszont sokkal hatékonyabb, ebben az esetben sokkal nagyobb az 

oxidációs felület (a vizsgálandó elegy az elektródon át áramlik), így még ha a felület 10%-a 

szennyezett is, akkor is biztosított a megfelelı átalakulási arány továbbá a karbantartások 

közötti idıszakok sokkal hosszabbak. Az EC cella potenciáljának beállítása kulcsfontosságú a 

vizsgálatok során, mivel a különbözı cellafeszültségeken más és más oxidációs termékek 

képzıdhetnek. 

Az EC-LC-MS készülékekkel kapott eredmények jól korrelálnak patkány, egér, és 

emberi máj mikroszóma inkubációjával nyert termékekkel. Az EC cellával mőködı 

készülékekkel leginkább N-dealkilezés, S-, P-oxidáció, alkohol oxidáció, és 

dehidrogenizációs reakciók modellezhetıek. 

 

VII.4. I. és II. fázisú reakciók egymás utáni vizsgálatára alkalmas készülékek 

 

 Az elızıekben említett megoldások csak a biotranszformáció I. fázisú reakcióinak 

vizsgálatát teszik lehetıvé. Mivel nagyon gyakran azonban nem maga a metabolit, hanem 

annak konjugátuma toxikus, fontos, hogy a két fázist egy mérés során tudjuk vizsgálni, így a 

komplett metabolikus folyamatot modellezni. Az ilyen vizsgálatok kivitelezésére alkalmas 

készülékek általános felépítése a 87. ábrán látható. Közös jellemzıjük, hogy az EC cella után 

található egy reakció hurok, ahol a konjugációs reakció lejátszódik. Fontos, hogy a 

konjugációs reakció az EC cellán történı áthaladás, vagyis az oxidációs lépés lejátszódása 

után történjen, mert ha már a kiindulási reakcióelegy is tartalmazza a konjugációhoz 

szükséges szubsztrátot és enzimet, akkor azok is oxidációs átalakuláson mennek keresztül. Az 

oxidálandó vegyületet, valamint a konjugációs reakció lejátszódásához szükséges 

szubsztrátot, enzimet és kofaktorokat fecskendı pumpák segítségével juttathatjuk a 

rendszerbe. A reakcióhurokban lejátszódó reakciót követıen vagy közvetlenül jut a minta az 

MS-be (EC-MS) vagy egy oszlopváltó szelep beiktatásával elıször egy LC oszlopon 

elválasztják, majd detektálják a terméket (EC-LC-MS) (87. ábra). 
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87. ábra: fázis I. és II. típusú reakciók vizsgálatára alkalmas EC-LC-MS és EC-MS berendezés sematikus ábrája 

 

A konjugátum képzés nemcsak az eredeti folyamatok vizsgálatára alkalmas, hanem az 

oxidáció során keletkezett köztitermékek vizsgálatában is fontos szerepet játszhat, mivel a 

konjugáció sok esetben sokkal stabilisabb végterméket eredményez, ami segíti a vizsgálatot és 

a kimutatást, az élı szervezetben pedig a kiürülést és az ártalmatlanítást. 

 

 

 Ebben a fejezetben a gyógyszer K+F során alkalmazható metabolizmus-modell 

rendszerek kerültek bemutatásra. Napjainkban óriási mennyiségő új, potenciális 

gyógyszervegyületet állítanak elı nap, mint nap. Ezen több ezer molekula közül csak néhány 

jut el a fejlesztés humán fázis I-III. vizsgálatába. Elıtte szükséges a több ezres nagyságrendet 

jelentısen lecsökkenteni, amelynek a költségek csökkentésén túl, etikai vonzata is van. A 

humán fázis vizsgálatok elıtt ugyanis szükséges in vivo kísérletek elvégzése. A különbözı 
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állatkísérletekben azonban nem lehet több ezer molekulát megvizsgálni, ezért ezen technikák 

segítségével ki lehet szőrni azon molekulákat, melyek különbözı okok miatt nem alkalmasak 

a további fejlesztésre, jelentısen lecsökkentve a vizsgálandó molekulák számát, csökkentve 

ezáltal az állatfelhasználást. Az ebben a fejezetben bemutatott technikák alapjai korábbi 

fizikai-kémiai és biokémiai tanulmányok során részletesen tárgyalásra került. Sajnos 

részletekbe menı könyv még nem készült, de akiket jobban érdekel ez a témakör, hasznos 

ismereteket szerezhetnek a következı publikációkból: Wiebke Lohmann, Uwe Karst: 

Biomimetic modeling of oxidative drug metabolism, strategies, advantages and limitations. 

Anal Bioanal Chem (2008) 391: 79–96.; Tove Johansson, Lars Weidolf, Ulrik Jurva: Mimicry 

of phase I drug metabolism – novel methods for metabolite characterization and synthesis. 

Rapid Commun Mass Spectrom (2007); 21: 2323–2331. 
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VIII. In vitro technikák a gyógyszermetabolizmus vizsgálatokban 

 

 A farmakokinetika az élı szervezetbe jutott vagy juttatott gyógyszermolekula 

szervezeten belüli sorsának jellemzésével foglalkozik, amely magába foglalja az Abszorpciót-

felszívódást, Disztribúciót-megoszlást, Metabolizációt-lebomlást, Eliminációt/exkréciót-

kiürülést, és a Toxicitást (ADMET). A gyógyszerkutatás és fejlesztés során a 

gyógyszerjelöltek ADMET tulajdonságait célszerő a lehetı leghamarabb felderíteni, mivel 

fontos információt szolgáltatnak a molekuláról, s ezáltal a gyógyszerjelölt molekulák 

hatékony szőrése valósítható meg, mellyel idıt és pénzt lehet megtakarítani. Jól bizonyítja ezt 

az a tény, hogy a klinikai kipróbálás során sikertelennek bizonyuló molekulák kb. 30%-a 

rossz ADMET, illetve egyéb biofarmáciai tulajdonságok miatt esik ki a további fejlesztésbıl. 

 A preklinikai vizsgálati fázisban in vitro modelleken, majd pedig különbözı állatfajokon 

(egér, patkány, nyúl, kutya) végzett kísérletekben in vivo körülmények között vizsgálják a 

gyógyszerjelölt fıbb farmakokinetikai, farmakodinámiai tulajdonságait és toxicitását. Az 

egyik legfontosabb tényezı, ami befolyásolja a gyógyszermolekula toxicitását és terápiás 

hatását a gyógyszermetabolizmus, ami ezért egy sarkalatos pontja az új hatóanyagok korai 

fejlesztési szakaszának. Az in vitro metabolizmus vizsgálatoknak több elınye is van az in vivo 

kísérletekkel szemben. Munka- és költséghatékonyabbak, valamint etikai szemszögbıl is 

elınyösebbek, mivel kevesebb élı állatra van szükség, továbbá humán sejteken és 

sejtfrakciókon is végezhetık kísérletek (humán toxikológiai vizsgálatok nem elfogadottak!). 

A humán eredető sejteken illetve sejtfrakciókon végzett kísérletek adataiból – megfelelı 

kiterjesztési („scaling”) módszerek alkalmazásával - közvetlenül megjósolhatók a klinikai 

történések, bár bizonyos területeken a kutatók megosztottak az elırejelzések használhatóságát 

illetıen. 

 A gyógyszermetabolizmus vizsgálatok egyik kulcskérdése, hogyan lehetséges az in vitro 

vagy in vivo állatkísérletes modellekbıl megbízható extrapolációkat készíteni a klinikai 

gyakorlat számára. Emiatt a kutatások célja az, hogy komoly becslıképességő 

modellrendszert állítson fel az emberi biotranszformáció vizsgálatára. Korábban már több 

modellt is kidolgoztak, a rekombináns izolált enzimektıl egészen az intakt perfundált májig 

(88. ábra), melyek felhasználásával a gyógyszerfejlesztés során már viszonylag korán 

információt szerezhetünk a vizsgált vegyület biotranszformációjáról, illetve, hogy 

felbecsüljék a gyógyszerkölcsönhatásokat a metabolizáció szintjén. A továbbiakban 

részletezett, különbözı in vitro módszerek preparátumaihoz felhasznált emberi máj minısége 
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meghatározó tényezı az in vitro vizsgálatok eredményei vonatkozásában, különösen a 

precíziósan vágott májszeletek és az izolált hepatociták esetében. A preparáláshoz a 

transzplantációra alkalmatlan májakat, vagy biopsziából származó májrészeket használják fel, 

és annak érdekében, hogy egy életképes sejt lehetıleg magas, vagy –a sejtfrakciók esetében– 

a legmagasabb enzimaktivitást mutasson, a májat vagy a máj részletet a kimetszés után minél 

hamarabb fel kell dolgozni. Azt, hogy egy adott szituációban melyik modellrendszer 

tekinthetı optimálisnak, több tényezı is befolyásolja, többek között a humán in vivo 

megfelelıség, a költség, a modell hozzáférhetısége, és nem utolsósorban különbözı etikai 

megfontolások. 

 Az elmúlt néhány évtizedben számos in vitro humán máj modellt fejlesztettek ki (88. 

ábra). Ezen modellek általános elınye, hogy a kísérletek összetettsége csökkent. Másrészrıl, 

számos, többé-kevésbé súlyos hátrányokkal járnak az egyes technikák, amelyek 

megakadályozzák ezek széleskörő használatát és elfogadását, mint alternatív in vivo szőrési 

módszereket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88. ábra: A gyógyszerfejlesztés során alkalmazott in vitro és in vivo modellek 

(HLM: Human Liver Microsomes; HLC: Human Liver Cytosol; S9: Supernatant 9000g) 

 

VIII.1. Humán CYP450-t és UGT-t expresszáló szuperszómák 

 

 A szuperszómák rekombináns enzimeket tartalmazó preparátumok, melyeket úgy 

állítanak elı, hogy az adott enzimet kódoló gén szekvenciát klónozzák és cDNS-ként beépítik 
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egy vektorba (baculovírus), ami a gazdasejtbe (rovarsejt) jutva a hordozott szekvenciát beépíti 

a gazdasejt genomjába, ahonnan az kifejezıdik. Ezek a transzfektált sejtek képesek 

expresszálni az összes CYP enzimet, ezért meghatározható, hogy melyik specifikus izoenzim 

játszik központi szerepet a vizsgálandó vegyület biotranszformációjában. Jelenleg már 

minden humán CYP enzimet expresszáló szuperszómát kifejlesztettek, amelyek a CYP-ek 

mellet az enzim mőködéséhez nélkülözhetetlen NADPH citokróm P450 reduktázt, valamint 

opcionálisan citokróm b5-t, továbbá UGT-ket is expresszálnak. Az UGT aktivitás 

vizsgálatához kofaktorként uridinil-difoszfo-glükuronsavat (UDPGA) szükséges adni a 

rendszerhez, míg a CYP-ek energiaigényét NADPH regeneráló rendszer (β-NADP, glükóz 6-

foszfát, és glükóz 6-foszfát dehidrogenáz), vagy NADPH szolgáltatja. A szuperszómákkal 

végzett vizsgálatok során, mindig szükséges kontrol vizsgálat végzése nem transzfektált 

szuperszómák alkalmazásával. 

 Nagy elınyük e modelleknek, hogy nem csak izoenzim specifikus biotranszformáció, 

hanem a gyógyszer-gyógyszer kölcsönhatások (interakciók) is vizsgálhatók az 

alkalmazásukkal. Egyszerő, rekombináns enzimekkel végzett vizsgálatok csak azt adják meg, 

hogy részt vesz-e a kérdéses enzim a metabolizmusban, arra nem ad választ, hogy milyen 

mértékben oxidálja az adott enzim a vegyületet, továbbá, hogy az enzimek egymáshoz 

viszonyított kapacitása ténylegesen milyen. Hátrányuk, hogy az UGT szuperszómák esetén az 

UGT aktív centruma „árnyékolt” egy hidrofób „gát” által, ami a glükuronidálás késését 

eredményezi, azonban ez kiküszöbölhetı pórus-képzı szerek (pl. alamethicin) segítségével. 

 

VIII.2. Humán máj mikroszómális (HLM), citoszólikus (HLC), és S9 frakció 

 

 A májból preparálható mindhárom szubcellulláris frakció kereskedelmi forgalomban 

van, azonban ún. differenciáló centrifugálással viszonylag egyszerően preparálhatók máj 

homogenizátumból. A S9 frakció tartalmaz citoszólikus, és membránhoz kötött enzimeket 

egyaránt. Az S9 frakciót 9000 g-n történı centrifugálással lehet preparálni, ami eltávolítja a 

homogenizálás során keletkezı sejttörmeléket, sejtmagot és mitokondriumokat. Ez 

végeredményben egy durva szövetpreparátum, amelynek alkalmazása során több nehézség is 

felmerülhet. Ebbıl a durva preparátumból további centrifugálással kapjuk meg a 

mikroszómális frakciót. Az endoplazmatikus retikulum darabjai vezikulákat képeznek, 

amelyeket mikroszómáknak nevezünk. A mikroszómális pelletet az S9 frakció 100 000 g-n 

történı centrifugálása eredményezi. A preparálást követıen az egyes frakciókat -80 oC-on kell 
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tárolni felhasználásig. Az egyes kísérletek elıtt meg kell határozni az egyes frakciók 

proteinkoncentrációját. 

 A HLM-t egyszerő használat és viszonylag alacsony költség jellemzi, az egyik 

legkedveltebb in vitro modell, mely ahogy az elıbbiekben említésre került, májsejtekbıl 

differenciáló centrifugálással preparált, ER membránt tartalmazó vezikulák összessége. 

Hátránya, hogy nem teljes modellrendszer, mivel csak az ER membránját tartalmazza, és így 

csak a membrán lokalizált enzimek (CYP, UGT) vizsgálhatóak. Kofaktorként szükséges 

hozzáadni a rendszerhez UDPGA-t, valamint a CYP-ek számára szükséges energiát 

szolgáltató NADPH regeneráló rendszert, vagy NADPH-t. Az egyes izoenzimek aktivitása 

egyénenként változik. Ezen probléma megoldására gyakran használnak több donorból 

származó ún. mikroszóma pool-okat, ami által az egyedi különbségek kiegyenlítıdnek. A 

kellı számú egyedbıl összegyőjtött mikroszóma preparátum esetén jól reprezentálható a 

populáció átlagára jellemzı metabolizáció. Továbbá definiálható a nemek (férfi/nı) közötti 

különbség és a vizsgált vegyületet metabolizáló ún. „kritikus” CYP-ek is azonosíthatóak. A 

mikroszómális frakció elınye a könnyő preparálhatóság mellett, hogy az enzimek -80 ºC-on 

tárolva hosszú ideig megtartják aktivitásukat, ezáltal egyszerre nagyobb mennyiség 

készíthetı, és így lehetıség van egy hosszabb vizsgálatsorozat elvégzésére is ugyanazzal az 

enzimkészlettel. Hátrányként megemlítendı, hogy kvantitatív (mennyiségi) meghatározásra 

nem alkalmas. 

 Kevésbé elterjedtek, de említést érdemelnek a tisztított, rekonstituált enzimek, amelyek 

egyszerően használhatók, és könnyen kezelhetık. A tisztított CYP enzimeket megfelelı 

arányban keverik a NADPH citokróm P450 reduktázzal és a citokróm b5-tel. Azonban 

tisztított formában nem minden enzim hozzáférhetı, és a rekonstituálás sem mindig 

reprodukálhatóan történik. 

 A májsejtek citoplazmája tartalmazza a II. fázis enzimjei közül a szolubilisakat, mint pl. 

N-acetil-transzferáz (NAT), glutation-S-transzferáz (GST), és szulfotranszferáz (ST) (kivétel 

az UGT, mert az membránhoz kötött transzferáz enzim). Az enzimek katalitikus aktivitásához 

szükségesek külsı kofaktorok is, például acetil-koenzim-A (acetil-CoA), dithiothreitol (DTT) 

és az acetil-CoA-regeneráló rendszer a NAT mőködéséhez; az 3-foszfoadenozin-5-

foszfoszulfát (PAPS) a ST, és glutation (GT) a GST mőködéséhez. A három enzim magas 

koncentrációban van jelen, és ezek külön-külön vagy együtt is vizsgálhatóak. Hátránya a 

citoszólikus frakciónak, hogy csak a metabolizmus II. fázisát lehet vele vizsgálni, és azok 

közül is kivétel a legfontosabb, és leggyakoribb glükuronid konjugáció (az elıbb említett 

okok miatt). 
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 Az S9 frakció, ahogy az elıbbiekben már említésre került, nevét onnan kapta, hogy 

9000g-n 20 percig történı centrifugálással kapjuk meg a több lépéses preparálás során. A máj 

S9 frakció egyaránt tartalmaz mikroszómális és a citoplazmatikus frakciót, ezért a 

biotranszformáció I. és II. fázisa egy lépésben vizsgálható. Megjegyzendı azonban, hogy az 

enzimek aktivitása kisebb, mint az elızıekben említett esetekben (HLM, HLC). Hasonlóan a 

szuperszómákhoz és mikroszómákhoz, NADPH-regeneráló rendszerre vagy NADPH-ra itt is 

szükség van. A II. fázis enzimeinek katalitikus aktivitásához szükséges kofaktorok az 

UDPGA és a pórusképzı alamethicin az UGT enzim esetén, továbbá a humán máj 

citoszolikus frakciónál felsorolt külsı kofaktorok szükségesek a vizsgálatok kivitelezéséhez. 

 

VIII.3. Immobilizált enzim reaktorok (IMER) 

 

 Az elızıekben említett technikák igen elterjedtek a különbözı 

gyógyszermetabolizmus vizsgálatokban. Kedveltek, mert könnyen hozzáférhetıek, viszonylag 

olcsók, könnyő a használatuk, és gyorsak. Használatuk során azonban több probléma is 

felmerül. A már említettek mellett problémát jelent többek között, hogy a reakció után a 

vizsgálandó anyagokat ki kell nyerni valamilyen mintaelıkészítési technikával, ami egy plusz 

lépést és egyben hibaforrást is jelent, valamint a kísérletek után az enzimeket, illetve a 

frakciókat nem kapjuk vissza, vagyis a következı kísérlethez egy újabb adag frakciót kell 

felhasználni. Ezek kiküszöbölését jelentheti az immobilizált enzimreaktorok alkalmazása, 

ahol egy állófázishoz rögzítik a megfelelı enzimet, így az sokszor használható a különbözı 

vizsgálatok során. Az enzimek immobilizálása történhet kémiai kötések kialakításával (89. 

ábra 1-2.), ami lehet „nem-polimerizáló”, illetve „keresztkötéses”, vagy fizikai erık 

felhasználásával (89. ábra 3-5.), ami az adszorpciót, mikrokapszulázást, és „csapdázást” 

foglalja magába. A „nem polimerizáló” technika esetében kovalens kötés csak az enzim és a 

hordozó között alakul ki, míg a „keresztkötéses” módszernél az enzim molekulák között is 

kialakulnak kovalens kötések. A fizikai immobilizálási technikák közül a legegyszerőbb az 

adszorpció, ami alapvetıen egy reverzibilis folyamat, de a hordozó és az immobilizálási 

körülmények megfelelı megválasztásával a deszorpció folyamatát a minimálisra lehet 

csökkenteni. Az „entrapment” vagy „csapdázás” során egy erıteljesen keresztkötéses polimer 

hálózatot képeznek az enzim jelenlétében, ami így „csapdába” esik a polimer intersticiális 

terében, így nem képes a rendszeren keresztülhaladni, míg a kis molekulák képesek 

keresztüldiffundálni ezen a polimer rendszeren. 
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  1.         2.      3.              4.       5.  

89. ábra: enzim immobilizálási technikák 

 

A mikrokapszula-képzés során az enzimet immobilizálhatják permanens (pl. nylon) vagy 

nem-permanens (pl. liposzómák) mikrokapszulákban, ami egy szemipermeábilis membránt 

képez, amelyen keresztül a nagy molekulák, így az enzimek sem képesek 

keresztüldiffundálni, míg a kismolekulák (szubsztrát, termék) számára a membrán átjárható. 

Biokémiai kutatásokhoz a nem-permanens mikrokapszulák megfelelıek, azonban konkrét 

analitikai vizsgálatokhoz a permanens típus javasolt, mert ezek mechanikailag sokkal 

stabilabbak. Enzimek immobilizálására nincs ideális módszer és hordozó. Ezeket az enzim és 

a hordozó fizikai-kémiai tulajdonságai határozzák meg, egyéb nem részletezett, de fontos 

tényezık mellett. 

 Bár napjainkban már megtalálhatók a CYP-ket tartalmazó IMER-ek, illetve egyéb, a 

gyógyszermetabolizmusban fontos szerepet játszó enzimeket (pl. MAO) tartalmazó kolonnák 

is kifejlesztésre kerültek, az IMER-ek alkalmazása jelenleg nem rutinszerő a 

gyógyszermetabolizmus vizsgálatokban. Nagy hátrányuk, hogy csak egy vagy esetleg néhány 

CYP enzim rögzítése történhet egyszerre, így csak meghatározott enzimek szerepe 

vizsgálható az adott vegyület metabolizmusában. Elterjedésüket elısegítheti azonban, hogy 

HPLC-hez hasonló készülékekkel használhatóak (90. ábra). A mérések során a szubsztrátot, 

esetleg a szükséges kofaktorokat a mozgófázisba keverik. Az átalakulás a mozgófázisban 

történik, amikor az keresztülhalad az immobilizált enzimet tartalmazó kolonnán (IMER). A 

keletkezett termékeket és a kiindulási anyagot vagy közvetlenül detektálják egy arra alkalmas 

detektorral, vagy elıször egy analitikai kolonnán szétválasztják, majd leggyakrabban MS 

készülékkel detektálják (90. ábra). Természetesen, ha a metabolizmus II. fázisába tartozó 

enzimeket immobilizálnak megfelelı módon, úgy a II. fázisú reakciók vizsgálhatóak, míg ha 

két (I. és II. fázisú) IMER-t alkalmazunk úgy a biotranszformáció mindkét lépése vizsgálható 
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egy mérés során. Ebben az esetben egy újabb infúziós fecskendı, vagy HPLC pumpa 

alkalmazására is szükség lehet a konjugációs reakcióhoz szükséges kofaktorok, szubsztrát és 

az enzimmőködéshez szükséges egyéb vegyületek rendszerbe juttatásához. Gyakran egy ún. 

„trap” oszlopot is alkalmaznak a rendszerben, ami összegyőjti a mérendı anyagokat és egy 

másik HPLC pumpa segítségével mossák az analitikai oszlopra a vizsgálandó reakcióelegyet 

(90. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90. ábra: immobilizált enzimreaktort tartalmazó készülék sematikus ábrája 

 

 Az eddig említett enzim alapú modellek mellett a vizsgálatok másik nagy csoportját a 

sejt és szövet alapú modellek alkotják. Ezek egyik legnagyobb elınye, hogy a teljes 

metabolikus enzimkészlettel rendelkeznek, hátrányuk viszont, hogy az enzimaktivitások 

jelentısen változhatnak a sejtkultúra körülményeitıl függıen, és egyéb tényezıktıl, mint pl. a 

vizsgálandó vegyület és a szükséges kofaktorok sejtekbe való bekerülésétıl, melyek 

jelentısen befolyásolhatja egy adott molekula enzimkinetikai tulajdonságait. Leginkább 

enzimindukciós vizsgálatokban alkalmazzák ezeket, ahol a sejt teljes transzkripciós-

transzlációs apparátusára szükség van, így csak élı májsejteken végezhetıek ezek a 

vizsgálatok. 

 

VIII.4. Máj-sejtvonalak 

 

 Máj-sejtvonalak, mint in vitro modellek kevésbé népszerőek összehasonlítva más 

ismertetett rendszerekkel. Ez elsısorban nem differenciált celluláris tulajdonságuknak és a 

metabolizáló enzimek inkomplett expressziójának köszönhetı. A humán máj-sejtvonalak 
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izolálhatóak primer máj parenchimasejt tumorokból, melyek krónikus hepatitisz vagy cirrózis 

után láthatóak. Hatékonyságuk abban rejlik, hogy képesek a biotranszformáció mindkét 

fázisának (I. és II.) enzimeit expresszálni. A jelenleg rendelkezésre álló emberi máj 

sejtvonalak a 12. táblázatban találhatóak, amelyek mellett megtalálhatóak különféle állati 

hepatoma sejtvonalak is, azonban ezek kevésbé népszerőek a humán gyógyszerek 

biotranszformációjának kutatásaiban. 

 

12. táblázat: a gyógyszermetabolizmus vizsgálatokban alkalmazott humán máj-sejtvonalak 

jelölés eredet aktív enzim(ek) 

Hep G2 Hepatocelluláris karcinóma CYP 1A, 3A és UGT 

 

BC2 

 

Hepatóma 

CYP 1A1/2, 2A6, 2B6, 2C9, 

2E1, 3A4 és GST, UGT 

Hep 3B Hepatocelluláris karcinóma CYP 1A1 

C3A Hepatoblastóma CYP 3A 

PLC/PRF/5 Hepatóma GST 

 

 

VIII.4.1. Hep G2 sejtvonal 

 

 A leggyakrabban használt és a legjobban karakterizált sejtvonal típus. Normál 

tenyésztési körülmények között szinte nem mutat a sejtvonal funkcionáló CYP enzimet, azaz 

nincs detektálható enzimaktivitása. Azonban a különféle izoenzimek indukálhatóak megfelelı 

induktorok hozzáadásával. Összehasonlítva frissen izolált humán májsejtek 

enzimaktivitásával, a teljes CYP aktivitás mégis csekély marad. Továbbá a Hep G2 

sejtvonalban lévı sejtek metabolikus enzimaktivitása jelentıs mértékben függ a tápoldat 

összetételétıl. Összehasonlítva a frissen izolált primer hepatocitákkal ezen sejtvonalak 

legnagyobb elınye a könnyebb tenyészthetıség és a viszonylag stabil enzim szint, míg 

legjelentısebb hátrányaként a legfontosabb I. és II. fázisú metabolizáló enzimek alacsony 

expressziója vagy teljes hiánya említendı meg. 
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VIII.4.2. Transzgénikus sejtvonalak 

 

 Ezeket a sejtvonalakat rekombináns teknikával hozzák létre. Az összes CYP és UGT 

izoenzim is expresszálható, ami nagyobb mértékő, mint a nem transzfektált sejtvonalak 

esetén, valamint elég nagymértékő a biotranszformációs vizsgálatok elvégzéséhez is. Nagy 

elınye ezeknek a sejtvonalaknak, hogy gyakran olyan egyszerő tenyészteni, mint a nem 

transzfektált sejtvonalakat, azonban azokkal ellentétben, magasabb a CYP és UGT 

izoenzimek expressziója. Könnyen beszerezhetıek, de elég drága in vitro modellek. Nagy 

elınyük még, hogy hasonlóan a szuperszómákhoz, az adott gyógyszermolekula 

metabolizmusában szerepet játszó izoenzimek külön és együttesen is vizsgálhatóak. Gyakran 

alkalmazzák különbözı metabolitok nagyobb mennyiségben történı elıállítására szerkezet-, 

valamint farmakológiai vizsgálatokhoz. 

 

VIII.4.3. Hepatociták 

VIII.4.3.1. Primer hepatociták 

 

 A májból kollagenáz módszerrel izolálhatóak. Közkedvelt in vitro modell a 

gyógyszermetabolizmus kutatásában mivel nagyon jól közelíti az in vivo szituációkat. A 

klasszikus kollagenázos módszer egy intakt májat igényel, ezért annak jelentıs hátránya, hogy 

humán májat nem lehetett használni. A módszer megfelelı átalakítása azonban lehetıvé tette 

a sejtek izolálását máj részletekbıl is, így olyan humán máj részekbıl is izolálhatóak, melyek 

pl. májmetasztázisos páciensekbıl kerültek eltávolításra. Fontos, hogy az izolálás a kimetszést 

követıen azonnal megtörténjen. Ha ez nem lehetséges, akkor a szövet 4 oC-on, kb. 48 órán 

keresztül a viabilitás jelentıs csökkenése nélkül tárolható ún. „University of Wisconsin” 

(UW) oldatban. 

 

VIII.4.3.2. Tenyésztett hepatociták 

 

 Izolálást követıen a hepatocitákat szuszpenziós vagy egyrétegő (monolayer) formában 

tarthatjuk. A szuszpenziós forma néhány óráig életképes, míg a másik formában a sejtek 

egészen 4 hétig is életképesek maradhatnak. A sikeres fagyasztási technikának köszönhetıen, 

már kereskedelmi forgalomban vannak. Mindkét formáról bebizonyosodott, hogy hatékony 

módszer lehet specifikus metabolizációs profil vizsgálatokban, nagyon jó in vitro-in vivo 

korrelációval. A legnagyobb elınye ennek a technikának a korábban ismertetekkel szemben, 
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hogy az ép sejteknek köszönhetıen nem csak a metabolikus folyamatok, hanem pl. 

transzportfolyamatok is vizsgálhatóak, mivel a gyógyszertranszporterek is jelen vannak és 

funkcionálnak. A hátrányok között megemlítendı a komplikált izolálás, ami meglehetısen 

idıigényes folyamat, valamint a máj egyéb sejtjeinek hiánya, illetve az individuális 

különbségek kizárásának nehézsége. 

 

VIII.5. Májszeletek, izolált perfundált máj 

 

 A precíziósan vágott májszeletek, egy nagyon hatékony technika, az in vivo 

történéseket jól reprezentálja. A teljes keresztmetszetet vizsgálva kétdimenziós szerkezetek is 

vizsgálhatóak, pl. egyéb transzportfolyamatok. Nagyon nagy elınye ennek a technikának, 

hogy egy állati májból több vizsgálat is elvégezhetı, bár sajnos a lemetszett szeletek tárolása 

még nem megoldott, valamint a CYP enzimek aktivitása rövid ideg tart. További problémát 

jelent, hogy a metszetek készítése során sérülnek a szeletek szélein lévı sejtek, ami 

következtében romlik a perfúzió, a sejtek oxigénnel és tápanyagokkal történı ellátása, ennek 

következtében pedig a májszelet életképességi ideje csökken. A módszer legnagyobb elınye, 

hogy nincs szükség emésztıenzimek alkalmazására, ami esetleg tönkreteheti a sejteket. 

További elınyt jelent, hogy lehetséges CYP izoenzimek indukciójának vizsgálata új 

gyógyszerek által. A legnagyobb problémát a már említett széleken történı sérülések, a 

limitált (~5 nap) életképességi periódus, valamint a precíziós szeletek metszéséhez szükséges 

készülékek magas ára jelenti. 

 Az izolált perfundált máj, ami inkább ex vivo, mint in vitro technika, reprezentálja 

leginkább az in vivo történéseket. Mivel intakt májról van szó, így a máj háromdimenziós 

szerkezetben áll rendelkezésre. Ennek következtében minden folyamat vizsgálható, például 

epe is győjthetı, és így vizsgálható az epesavakkal történı konjugáció is. Hátránya azonban, 

hogy eléggé „kényes” modell, nehezen kezelhetı, és csak 3-4 óráig életképes, továbbá még 

nem megoldott a fagyasztva tárolás sem. Ellentétben a májszeletekkel, ahol a szeletek 

vastagságától függ a vizsgálatok száma, perfundált máj esetén egy vizsgálat egy állatot 

igényel, így ebben az esetben a kísérletek reprodukálhatósága nagyon kicsi. Etikai okok miatt 

pedig emberi máj nem használható ilyen típusú vizsgálatokhoz! 

A 13. táblázat foglalja össze a különbözı in vitro technikák fı elınyeit és hátrányait. 

Ugyan az izolált perfundált máj kiválóan reprezentálja az in vivo szituációt, a gyakorlati 

nehézségek, a problémás reprodukálhatóság, és a kb. három órás idıkorlát megakadályozza 

ezen módszer szélesebb körben való használatát. A májszeleteknek az izolált perfundált 
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májhoz képest elenyészıek a hátrányai és ezért a perfundált máj modellhez képest a kísérletek 

során a májszeleteket nagyobb gyakorisággal használják fel. Ebbıl következıen a perfundált 

állati máj csupán azon biotranszformációs tanulmányokban javasolt kísérleti modell, ahol 

epekiválasztásra van szükség. A májszeletek és a primer hepatocita szuszpenziók egyaránt jó 

képet adnak az in vivo metabolikus profilról, és sokkal hatékonyabb felhasználását jelentik a 

szövetnek. Ezen modellek hátránya azonban az életképesség és a metabolikus kapacitás 

hirtelen csökkenése mindössze néhány órával az izolálást követıen. 

A primer hepatociták tenyészetei hosszabb életképességi idıvel rendelkeznek, de néhány 

enzim szintjének lecsökkenése így is túlságosan gyors. A májszeletek és a tenyésztett primer 

hepatociták számára különbözı módszereket fejlesztettek ki az életképesség idıtartamának 

hepatospecifikus funkciók fenntartása mellett történı meghosszabbítása érdekében, ami 

ugyanakkor a kapott adatok elemzését és értelmezését jelentısen megnehezítheti. A primer 

hepatocitákat májszeletekkel összehasonlítva hátrányként kell megemlíteni a máj normális 

integritásának hiányát. Ugyanakkor a tenyésztett primer hepatociták elınyeként állapítható 

meg, hogy az enzimek szintjének visszaesése csökkenthetı az által, ha a tenyésztı médiumba 

az enzimek induktorait adjuk, ami a májszeletek esetében nem lehetséges. 

A kialakított sejtvonalak viszonylagosan stabil fenotípust mutatnak a tenyészet szintjén a 

primer hepatocitákhoz, májszeletekhez és perfundált májhoz viszonyítva, de igen gyakran 

vagy túl alacsony, vagy túl magas szinten tartalmaznak a májra jellemzı esszenciális 

enzimeket, ami korlátozza a használhatóságukat. A transzgenikus sejtvonalak jobb 

választásnak tőnnek, mint az elızıek, de jelenleg nincs olyan transzgenikus sejtvonal, ami 

hően reprezentálja az in vivo humán hepatocitákat. A különbözı transzgenikus és nem 

transzgenikus sejtvonalak jó választás a biotranszformáció és citotoxicitás kombinációjának 

együttes vizsgálatára, a gyógyszer és annak metabolitjai vonatkozásában egyaránt. 

A szubcelluláris májfrakciók széles körben használhatóak az újonnan kifejlesztett 

gyógyszervegyületek metabolikus profiljának meghatározására. A mikroszómák lehetıvé 

teszik az információszerzést a CYP- és UGT-mediált biotranszformációról, míg a citoszólikus 

frakció lehetıséget ad a II. fázisú szolubilis enzimeknek (NAT, GST, és ST) a 

biotranszformáció II. fázisban játszott szerepének történı tanulmányozására. A CYP és UGT 

szuperszómák és a citoszolikus NAT információt szolgáltatnak a CYP, UGT vagy NAT 

izoenzimekrıl. Az S9 frakció egyaránt használható az I. fázisú és II. fázisú biotranszformáció 

egyidejő tanulmányozására. A szuperszómák és a rekombináns humán citokrómok egyéb 

forrásai igen értékesek az új metabolitok azonosításában és az egyes CYP-ek, UGT-k és 

NAT-ok közremőködésének tisztázásában a vizsgált vegyület biotranszformációja során. 
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Ezzel együtt a szubcelluláris frakció hátránya, hogy a gyógyszermetabolizációt nem 

befolyásolják a gyógyszertranszporterek, ami egyébként az ép sejtekben és szervekben 

normálisan jellemzı. 

 

13. táblázat: A különbözı in vitro modellek áttekintése, azok elınyei, hátrányai 

In vitro technika Elınyök Hátrányok 
humán CYP és 

UGT szuperszómák 
• csak egy enzimet termel 
• különbözı genotípus 
• magas enzimaktivitás 

• nehéz extrapolálni az 
eredményeket az in vivo vagy 
HLM eredményekhez 

 
HLM 

• megfizethetı 
• individuális, nemenkénti és faj-

specifikus biotranszformációs 
vizsgálatok 

• alkalmatlan kvantitatív 
(mennyiségi) mérésre 

• csak CYP és UGT enzimeket 
tartalmaz 

 
 

HLC 

• NAT, ST és GST aktivitása 
kofaktor jelenlététıl függ 

• magas enzimaktivitás 
• individuális, nemenkénti és faj-

specifikus biotranszformációs 
vizsgálatok 

• csak NAT, ST és GST 
enzimeket tartalmaz 

 
 

HLS9 

• mindkét fázis enzimeit 
tartalmazza 

• individuális, nemenkénti és faj-
specifikus biotranszformációs 
vizsgálatok 

• alacsonyabb az enzimaktivitás, 
mint a mikroszómák és a 
citoszólikus frakcióké 

 
humán májsejt 

vonalak 

• könnyen tenyészthetı 
• enzimszint viszonylag stabil 

expressziója  
• indukálható CYP-ek 

• alacsony szintő az enzim –
expresszió 

 
transzgén 

sejtvonalak 

• könnyen tenyészthetı 
• magasabb enzim expresszió 
• egy izoenzim vagy CYPek 

kombinációja is vizsgálható 

• nem teljesen reprezentálja az 
in vivo körülményeket 

• csak néhány izoenzimet fejez 
ki 

 
 

primer hepatociták 

• kofaktort (mediátor) és 
enziminduktor szükséges 

• tanulmányozhatóak különbözı 
mediátorok és induktorok 

• gyógyszertranszporterek jelen 
vannak és funkcionálnakk 

• idıigényes és bonyolult az 
izolálás, megsérülhet a sejt 

• csak elıre kiválasztott sejteket 
lehet tanulmányozni 

 
májszeletek 

• ép celluláris kapcsolatok 
• lehetséges morfológiai vizsgálat 
• egyének közötti különbségek 

vizsgálhatóak 

• széleken károsodnak a sejtek 
• nem megfelelı penetráció 
• korlátozott életképesség 
• drága berendezés 

 
izolált perfundált 

máj 

• epeképzıdés 
• 3D struktúra 

• érzékeny/kényes modell 
• korlátozott életképesség 
• alacsony reprodukálhatóság 
• nincs humán máj 
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 Egy új gyógyszer biotranszformációjának vizsgálata megkezdhetı egy egyszerőbb 

modell használatával, míg a kutatás késıbbi fázisaiban a modell egyre összetettebbé válhat. A 

legjobb sorrend talán az, ha HLM és HLC használatával kezdünk, majd CYP-t és UGT-t 

szuperszómákkal folytatjuk, amit a citoszólikus NAT követ, a következı az S9 frakció, 

amelyet (transzfektált) sejtvonalak és primer hepatociták követnek, majd a sort a májszeletek 

zárják. A perfundált máj csak az epekiválasztást igénylı vizsgálatok során használandó, és 

nem igazán jó kísérleti modell a biotranszformációs kutatásokhoz. 

 A humán gyógyszerfejlesztés jelenlegi szabályai az alátámasztó tanulmányokban 

engedélyezik in vitro rendszerek használatát, ennek megfelelıen az in vitro adatokat fıleg 

minıségileg javasolt felhasználni. Például, ha az in vitro adatok a gyógyszerkölcsönhatás 

hiányára utalnak, nem szükséges in vivo kísérletet végezni, azonban ha 

gyógyszerkölcsönhatás merül fel, kötelezı az in vivo kísérlet elvégzése. Az in vitro technikák 

alkalmazhatóságát a gyógyszer kutatás és fejlesztés egyes fázisaiban a teljesség igénye nélkül 

a 91. ábra szemlélteti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91. ábra: in vitro technikák a gyógyszerek kutatása és fejlesztése során 

 

 

VIII.6. Több szerv sejttenyészeteinek integrált rendszere (IdMOC) 

 

 Az eddig ismertetett technikák mind máj alapúak voltak, mivel a gyógyszerek 

metabolizmusának legjelentısebb hányada ebben a szervben történik. Megjegyzendı 

azonban, hogy egyéb szervek (vese, bél) is hozzájárulnak kisebb-nagyobb mértékben a 

gyógyszerek biotranszformációjához. Ennek a hozzájárulásnak a vizsgálatára fejlesztették ki a 
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több szerv sejttenyészeteinek integrált rendszerét (independent discrete multiple organ cell co-

culture (IdMOC)). A rendszer lehetıvé teszi különbözı szervek sejtjeinek egyidejő 

tenyésztését, ahol a sejttenyészetek fizikailag el vannak különítve egymástól (92. ábra). A 

tenyészetek közötti összeköttetést pedig, ami a szervek közötti vérkeringést modellezi, egy 

felülúszó médium eredményezi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92. ábra: „IdMOC” rendszer sematikus ábrázolása 

 

 

 

 Bár a fejezetbıl nem tőnik ki, de az itt bemutatott technikák szorosan kapcsolódnak a 

mőszeres analitikához, mivel a kísérletek végén a vizsgálandó anyago(ka)t ki kell nyerni a 

rendszerbıl (lásd 3. fejezet) és valamilyen mőszeres analitikai technikával, napjainkban 

leggyakrabban LC-MS-el, kell azonosítani és a koncentrációját meghatározni. 

 Látható, hogy az ebben a fejezetben ismertetett in vitro technikák nagyon hasznosak, 

és nagyon fontos információkat szolgáltatnak a gyógyszer kutatás és fejlesztés egyes 

szakaszaiban. Bár az állatkísérletek in vitro modellekkel való teljes kiváltása a közeljövıre 

nézve nem tőnik elképzelhetınek, azonban alkalmazásukkal az élı állat felhasználás jelentıs 

mértékben csökkenthetı. Valószínő, hogy ezen technikák alkalmazása, az izolált perfundált 

máj kivételével, a jövıben növekedni fog, leginkább a gyógyszerfejlesztés korai fázisában az 

in vivo tesztek elıtt, elısegítve, hogy csak a legalkalmasabb potenciális vegyületek kerüljenek 

a fejlesztés további szakaszaiba, növelve a hatékonyságot, jelentısen csökkentve a 

költségeket és ami újra hangsúlyozandó, csökkentve az állatfelhasználást. Akik további 

ismeretekre kívánnak szert tenni ezen a területen, azoknak ajánlom Gary Evans (szerk.) a A 

HANDBOOK OF BIOANALYSIS AND DRUG METABOLISM címő könyv 15. fejezetét: In 

sejttenyészetek

közös médium

sejttenyészetek

közös médium
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vitro techniques for investigating drug metabolism, valamint Esther F.A. Brandon, Christiaan 

D. Raap, Irma Meijerman, Jos H. Beijnen, Jan H.M. Schellens által írt, An update on in vitro 

test methods in human hepatic drug biotransformation research: pros and cons. címő review-

t (Toxicology and Applied Pharmacology 189 (2003) 233–246), továbbá Lee Jia, Xiaodong 

Liu, The Conduct of Drug Metabolism Studies Considered Good Practice (II): In Vitro 

Experiments. (Curr Drug Metab. 2007; 8(8): 822–829), címő munkáját. 


