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1. Irodalmi áttekintés 
 

1.1. Bevezetés 

 

Egy molekulából képződő ionra jellemző a tömege és a töltése, ezeknek hányadosa, 

amely analitikai információt hordoz. A tömegspektrometria (MS, Mass Spectrometry) 

műszerezettségének és érzékenységének fejlődésével egyre inkább megjelent a kutatás és az 

alkalmazás különböző területein. Köszönhető mindez annak, hogy a vizsgálandó minta lehet 

gáz, folyadék vagy szilárd állapotú, illetve hogy a minta tömege bárhol megjelenhet, mind 

atomokat, mind a fehérjéket jellemző tömegnél, illetve a kettő közötti tömegtartományban is. 

Jelentőségét kifejezi, hogy Fenn és Tanaka Nobel díjat kapott mivel az elektrospray (ESI, 

Electrospray Ionization) és a mátrixszal segített lézer deszorpciós és ionizációs (MALDI, 

Matrix Assisted Laser Desorption/Ionisation) technika megjelenésével lehetőség nyílt 

makromolekulák vizsgálatára. 2004-től a közvetlen ionizációs technikák megjelenésével a 

biológiai felületek mintaelőkészítés nélkül vizsgálhatóvá váltak, eképpen a 

tömegspektrometriás in vivo alkalmazás egyre jelentősebbé vált.    

A tömegspektrométerek elterjedéséhez hozzájárult még, hogy összekapcsolhatóvá vált a 

gázkromatográfokkal, folyadékkromatográfokkal és kapilláris elektroforézis technikákkal. A 

tömegspektrometria kezdeti biológiai alkalmazása az 1940-es évekre tehető, amikor állatok 

szén-dioxid termelését vizsgálták. A széleskörű felhasználást mutatja, hogy például 

újszülöttkori anyagcserezavarok, sejtek fehérje expressziójának mérésére, táplálékok ásványi 

anyag tartalom meghatározására és gyógyszerek metabolizációjának követésére használják.  

Egy gyógyszer megtervezésekor, előállításakor, fejlesztésénél figyelme veszik azt, 

hogy annak be kell jutnia a véráramba, elérhetőnek kell lennie a szövetek számára. Egy 

gyógyszermolekula hatékonysága függ annak felszívódásától, eloszlásától, metabolizmusától, 

kiválasztódásától és toxicitásától. Felismerték, hogy a metabolizmus függ a sejtekben 

található un. transzportfehérjék működésétől, azok meghatározzák a gyógyszer a vérbe való 

felszívódását és szöveti eloszlását. Doktori munkám során célunk egy érzékeny analitikai 

módszer fejlesztése volt, amellyel az ABC transzportfehérje szubsztrát ill. inhibitor 

specificitása széleskörűen vizsgálható. 

A bőrszövetben megtalálható faggyú- és verejtékmirigyekből kiválasztódó, kiürülő molekulák 

meghatározása alternatívaként megjelenhet a vér-, plazma- és vizeletvizsgálatok mellett.  

Munkám másik célja gyógyszerek és azok metabolitjainak tömegspektrometriás 

meghatározása volt, amelyek különböző transzportfolyamatok termékeiként jelentek meg 

patkány, illetve humán bőrszöveten. 
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1.2. Biológiai membránok 

 

1.2.1. A biológiai membránok felépítése 

 

A sejtek életének fenntartásához nélkülözhetetlen sejtalkotók a biológiai membránok. 

A sejtmembrán (vagy plazmamembrán) a sejteket elhatárolja a külvilágtól, biztosítja a 

szelektív tápanyagfelvételt, anyagcseretermékek eltávolítását. Szerepe van a sejtek és 

környezetük közötti egyenlőtlen ioneloszlás kialakításában. A sejtek alkalmazkodnak 

környezetükhöz, a plazmamembránon keresztül érzékelik az extracelluláris térből érkező 

jeleket, amelyek életfunkcióik megváltoztatására késztetik azokat [1]. Az eukarióta sejteknek 

a plazmamembránon kívül kiterjedt belső membrán rendszere van, mely különböző 

organellumokat (maghártya, mitokondrium, endoplazmatikus retikulum, Golgi-apparátus, 

lizoszóma, transzportvezikulák, stb.) hoz létre a sejten belül, különböző funkciók ellátására 

[2].  

 

Lipid kettős réteg 

 

A biológiai membránokat túlnyomóan lipidek (foszfolipidek, szfingolipidek, 

koleszterin) és fehérjék alkotják. A sejtmembrán extracelluláris oldalán mind a lipidekhez, 

mind a  fehérjékhez gyakran szénhidrát (pl. N-acetil-glükózamin) kötődik.  

Foszfolipidek esetén a hidrofil fejrész tipikusan egy glicerin-foszfát  váz, amihez egy poláris 

bázis (pl. kolin, etanolamin, szerin) vagy szénhidrát (pl. inozitol, glicerin, N-acilezett cukor) 

kapcsolódik. A szfingolipidek alapváza a szfingozin, amelyhez egy foszfát csoporton 

keresztül szintén egy poláris bázis vagy szénhidrát kötődik. A lipidek hidrofób részét két 

alifás zsírsavlánc (pl. sztearinsav, palmitinsav, olajsav, linolénsav) adja (1.ábra) [3].  

A lipidek amfipatikus tulajdonságából következik a sejtmembrán kettős rétegének kialakulása 

(2.ábra) [4]. Vízben a poláris fejrészek a vizes fázis felé, míg az apoláris láncok a kettős réteg 

belseje felé fordulnak. 
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1. ábra  

Néhány membránalkotó szerkezeti képlete 
 

 

Vizes közegben a kettős réteg spontán összezáródik, liposzómát képez. A sejtmembrán 

vastagsága és felszíne egyenletlen, mivel bizonyos lipidmolekulák mérete és térkitöltése 

eltérő lehet. A fejcsoportok és szénláncok jelentős méretkülönbsége konvex illetve konkáv 

görbületeket okoz, ami szélsőséges esetben pórusok megjelenéséhez is vezethet. A 

lipidmolekulák állandóan változtatják helyüket egy adott rétegen belül (laterális diffúzió), 

közben forognak a tengelyük körül, illetve zsírsavláncaik is mozognak. E három mozgástípus 

és a kettősréteg lipid- és fehérjeösszetétele meghatározza adott hőmérsékleten a membrán 

fluiditását. Továbbá a zsírsavláncok telítetlensége és mérete, a hőmérséklet, illetve a 

membránban található koleszterin mennyisége nagymértékben befolyásolja ezt a fluiditást. A 

koleszterin a kettős réteg lipidjei közé épül be, hidroxil csoportja a fejrésszel hat kölcsön, míg 

a szteránváz a zsírsavláncokat immobilizálja, azaz csökkenti a membrán fluiditását [1]. 

 

 Foszfatidilkolin Foszfaditil-etanolamin 
Szfingomielin  

Hidrofil fejrész 

Hidrofób láncok 
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2. ábra 

Lipid kettős réteg felépítése 

Forrás: termtud.akg.hu/okt/10/embertan/1sbiol.htm 

  

Bizonyos lipidek (pl. szfingolipidek)  egymással erősebb kölcsönhatást alakítanak ki mint más 

foszfolipidekkel, ezért a kettős réteg struktúrája heterogén, a membránban lipid domének 

alakulnak ki. A plazmamembrán lipid- és fehérjeösszetétele a két réteg között is 

aszimmetrikus [5]. Példaként említhetőek a glikolipidek, melyek kizárólag az extracelluláris 

tér felé néző külső (exofaciális) rétegben vannak jelen. Többnyire a külső rétegben 

helyezkedik el a foszfatidilkolin és szfingomielin is. A foszfatidil-szerin, foszfatidil-

etanolamin, illetve a foszfatidil-inozitol leginkább a sejt belseje felé néző rétegben 

(citofaciális) fordul elő.  Ez a fajta heterogenitás megmagyarázható a lipidbioszintézist követő 

lipidtranszporttal. A lipidek számára a kettős réteg nem átjárható, különböző lipid-transzlokáz 

enzimek irányítják azt a folyamatot, melyben minden lipid a számára megfelelő rétegbe kerül 

[6]. A lipidek lokális rendeltetése a membránon belüli funkciójukból következik. Amíg 

például a glikolipidek a sejtek adhézióját segítik, addig az anionos foszfolipidek egyrészt 

negatív felületi potenciált hoznak létre a sejtmembrán belső felszínén, másrészt a 

membránfehérjék orientációját stabilizálják.  

Egy biológiai membrán funkciója meghatározza annak fehérje/lipid százalékos összetételét. 

Amennyiben egy membrán elsősorban elektromosan szigetel, akkor az túlnyomóan lipideket 

tartalmaz. Az energiatermelésben részt vevő membrán (pl. mitokondrium) összetételére 

viszont jellemző a nagy fehérje/lipid arány.  

http://termtud.akg.hu/okt/10/embertan/1sbiol.htm
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A membránfehérjék működhetnek receptorként, transzportálhatnak különböző molekulákat a 

membrán két oldala között, részt vehetnek az energiatermelésben, töltésszállításban, 

betölthetnek enzimatikus funkciókat [1, 7]. 

 

Membránfehérjék 

 

A lipidek és a fehérjék közötti kölcsönhatás alapján megkülönböztetünk integrális 

(transzmembrán) és perifériális fehérjéket. Az integrális fehérjék egyszeresen vagy 

többszörösen átjárják a kettős réteget, ebből adódóan rendelkeznek extra- és intracellluláris 

részekkel is. A transzport- és ioncsatorna szerepét ellátó fehérjék tipikusan ilyen, több 

helikális szegmensből álló intramembrán régióval rendelkeznek. A perifériális 

membránfehérjék kisebbek, struktúrájuk egyszerűbb. A membránfehérjék ezen típusa a kettős 

réteg külső vagy belső részéhez kapcsolódik egy transzmembrán fehérjén keresztül, vagy saját 

zsírsavcsoportjával, ill. glikozil-foszfatidil-inozit (GPI) horgonyával [8]. 

A Singer és Nicolson által (1972) alkotott „folyékony mozaik” membránmodell szerint a 

sejtmembránban mind a lipidek, mind a fehérjék viszonylag szabadon diffundálhatnak. Így a 

biológiai membrán egyfajta kétdimenziós lipid-fehérje oldatnak tekinthető [9]. A kettős réteg 

heterogén felépítésének felismerésével ez a modell mára módosult [10]. A membránban a 

fehérjék valóban mobilisak, így például multivalens antitestekkel való keresztkötés az adott 

fehérjemolekulák aggregálódását (csoportosulását) indukálja, de mobilitásuk korlátozott, és 

ezt számos faktor befolyásolja. A polarizált felépítésű hámsejtek bazális és apikális 

sejtmembránja például az eltérő funkcióknak megfelelően eltérő összetételű, a fehérjék szabad 

keveredését a két membránrész között sejtkapcsoló struktúra, az ún. tight junction 

akadályozza meg [11]. Emellett minden fehérje számos másik fehérjével és lipiddel van 

állandó, szoros kapcsolatban, ami szintén befolyásolja a fehérjék mobilitását, és más 

tulajdonságait.  

Amíg a lipid kettős réteg átjárható gázok, hidrofób molekulák és kisméretű poláris 

molekulák  számára, addig ionok és nagyobb méretű poláris molekulák nem jutnak át a 

biológiai membránokon. A membrán két oldala közötti koncentrációkülönbség hatására 

passzív diffúzió jön létre, melynek sebessége függ a koncentrációgradiens nagyságától és a 

diffundáló anyag hidrofóbicitásától [12].  

Azok az anyagok, melyek számára a membrán nem átjárható, membránfehérjék segítségével 

jutnak át a sejthártyán. A működési mechanizmus alapján megkülönböztetünk aktív pumpa, 

transzporter és csatornafehérjéket. Az aktív pumpák az ATP (adenozin trifoszfát) 
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hidrolíziséből származó energia révén molekulákat, ionokat transzportálnak, akár 

koncentrációgradienssel szemben is. A csatornafehérjék polipeptidláncokkal határolt csatornát 

képeznek, konformációjuk megváltoztatásával nyitnak illetve zárnak, molekulákat, ionokat 

engednek át a koncentrációgradiensnek megfelelően [13]. A transzportfehérjék egyidejűleg 

egy, vagy több ion, molekula szelektív megkötésére képesek. Konformációjuk 

megváltoztatásával a megkötött molekulát a koncentrációgradiens irányában mozgatják, vagy 

esetenként, azzal szemben is, másodlagos aktív transzport révén. A transzport sebessége itt 

sokkal kisebb, mint az ioncsatornák esetén, mivel minden egyes molekula szállítása 

konformációváltozást igényel [14].  

Az anyagtranszport irányítottsága szerint léteznek uniport-, szimport- és 

antiportfehérjék. Az uniportfehérjék egyidejűleg egy fajta molekulát transzportálnak. a 

koncentrációgradiens irányában. A szimportfehérjék párhuzamosan két különböző molekula 

vagy ion transzportját végzik azonos irányban. Az antiportfehérjék szintén kétféle iont vagy 

molekulát transzportálnak egyidejűleg, de ellentétes irányban. Utóbbi esetben az is lehetséges, 

hogy az egyik molekulát a transzporter koncentrációgradienssel szemben mozgatja, ha az 

ehhez szükséges energiát a másik, csatoltan transzportált molekula gradiensnek megfelelő 

mozgása, a gradiens csökkenése fedezi.(pl. Na
+
/H

+
 antiport), ez az ún. másodlagos aktív 

transzport [1]. 

A transzportfolyamatokat osztályozhatjuk a szubsztrátok hidrofil, illetve hidrofób 

tulajdonsága alapján is. A hidrofób anyagok passzív transzportjának sebessége függ az adott 

molekula lipid/víz megoszlási hányadosától (R), a membrán lipidösszetételétől, fluiditásától is 

[15].  A savas vagy bázikus csoportokat tartalmazó molekulák megoszlását meghatározza a 

közeg pH-ja. A semleges molekulák viszonylag nagy R értékkel rendelkeznek, ezért könnyen 

átdiffundálnak a sejtmembránon, illetve a sejtalkotókat határoló membránon keresztül, 

például a lizoszómába. A semleges pH-jú citoszolból a savas pH-jú lizoszómába oldódó 

molekulák protonálódnak, miközben újabb és újabb semleges molekula érkezik a citoszolból, 

a protonálódott molekulák bennrekednek a lizoszómában.  Amennyiben a pH szabályozása 

nem a megfelelő módon történik, az anyag feldúsul, kicsapódik.  A lizoszóma pH-jának 

kontrollálása a membránjában található protonpumpa (H
+
-ATP-áz) ki- illetve bekapcsolásával 

(ATP-függő) történik [16]. Tehát a szervezet anyagfelvétele és leadása sejtmembránokon 

keresztül történik, így van lehetőség ennek a folyamatnak szigorú szabályozására, melyet a 

membránfehérjék és lipidek együtt biztosítanak.  
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ABC transzportfehérjék 

 

A membrán és transzportbiológiai kutatások eredményeit a gyógyszeripar is 

hasznosítja. A gyógyszerfejlesztés során egy kellően nagy affinitású és specifikus hatóanyag 

előállítása a cél [17]. Azonban ahhoz, hogy a gyógyszer elérje célmolekuláját, át kell jutnia a 

szervezet különböző barrierein, bekerülnie a véráramba, bizonyos időtartamig stabilnak és 

elérhetőnek kell lennie a szövetek számára. A gyógyszermolekula hatékonysága tehát függ 

annak felszívódásától, eloszlásától, metabolizmusától, kiválasztódásától és toxicitásától 

(ADME-Tox paraméterek). Az elmúlt évtizedben azonban már a gyógyszergyárak is 

felismerték, hogy a fejlesztés során vizsgált ADME-Tox paraméterek mellett szükséges 

további paraméterek vizsgálata is [18]. A gyógyszerek főként a májban metabolizálódnak 

[19]. A klasszikus gyógyszer lebomlás első fázisa a gyógyszermolekula oxidálódása a 

citokróm P450 enzimek (nagyrészt hepatocytákban és a vékonybélben vannak jelen) 

közreműködésével. Valójában ekkor aktiválódik sok gyógyszer. A második fázisban játszódik 

le az oxidált és így a sejt számára veszélyessé vált molekula konjugálódása. A 

membránfehérjék által szabályozott transzportfolyamatokkal foglalkozó kutatók elmélete 

bevezette a metabolizmus nulladik, és harmadik fázisát is. Az előbbi lényege, hogy a 

hatóanyag a hepatocyta sejtmembránján  keresztüli bejutását szelektív, illetve kevésbé 

szelektív transzportfehérjék segítik, vagy akadályozzák. A harmadik fázis a már detoxifikált 

molekulák eltávolításával foglalkozik, ami szintén transzportfehérjék működésén keresztül 

történik. Mivel a transzporterek a metabolizmus nulladik és a harmadik fázisában 

meghatározzák a gyógyszermolekula vérbe való felszívódását és szöveti eloszlását, és ezzel 

alakítják az ADME-Tox paramétereket, indokolt, hogy a gyógyszerfejlesztés figyelembe 

vegye, hogy a gyógyszermolekula rendelkezik-e szubsztrát illetve inhibitor tulajdonságokkal. 

A különböző szubsztrátok képesek kompetitíven befolyásolni egymás kötődését és 

transzportját, illetve léteznek olyan vegyületek is, melyek alloszterikus hatásokon keresztül 

akadályozzák a szubsztrátmolekulák kötődését és/vagy transzportját (inhibitorok) [20,21].  

Az egyik hangsúlyos transzporter csoport, ami ezekben a folyamatokban részt vesz, a 

multidrog rezisztenciáért (több gyógyszerrel szembeni ellenállás) felelős ABC-

transzportfehérjék, melyek működéséhez ATP szükséges. Közös jellemzőjük az ún. ATP-kötő 

kazetta (ABC: ATP-binding casette), ami az ATP-kötését és hidrolízisét végző fehérjedomén 

[22]. Az ABC fehérjék között találhatók aktív pumpák, csatornák és reguláló fehérjék is. 

Mind prokarióta, mind eukarióta sejtekben megtalálhatók, toxikus vegyületek eltávolításában 

és különböző anyagok (vas, aminosavak, peptidek, mono-, poliszacharidok) ATP-függő 
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felvételében vesznek részt. 48 humán ABC-transzporter ismert. Az ABC transzorterek fontos 

közös jellemzője, hogy szubsztrátspecifitásuk igen széles, más transzporterekkel ellentétben 

számos szerkezetileg igen eltérő molekula megkötésére, és transzportálására képesek, emellett 

az egyes transzporterek szubsztrátspecifitása átfedő. Két nukleotid kötő (NBD- nukleotide 

binding domén), és két transzmembrán doménből (TMD: transmembrane domain) állnak (3. 

ábra). Az utóbbi 6 transzmembrán hélixet tartalmaz. A transzporter működése során az ATP-

kötés és a hidrolízis által indukált konformációváltozás átterjed a transzmembrán régióban 

található szubsztrátkötő helyre, ahonnan ennek eredményeként a megkötött szubsztrátok az 

extracelluláris térbe, vagy a sejtmembrán külső felébe kerülnek [23]. 

Az ABC transzporterek családjába tartoznak az ún. multidrog transzporterek, melyek 

ráksejteken való fokozott expressziója és funkciója kemoterápiás multidrog rezisztencia  

kialakulásához vezethet. In vitro vizsgálatok eredményei szerint a daganatos betegségek 

kezelésére alkalmazott citosztatikumok többsége MDR1/P-glikoprotein (ABCB1), MRP1 

(ABCC1), vagy ABCG2 (BCRP, breast cancer resistance protein) szubsztrát [24].   

Az egyik legrégebben ismert ilyen transzporter az MDR1 gén által kódolt P-glikoprotein 

(Pgp, ABCB1), amely fiziológiás körülmények között a májsejtek membránjában, vesében, 

bélhámsejtekben, hasnyálmirigyben és a vér-agy, vér-here gátakon fejeződik ki. A 

gyógyszerrezisztencia legyőzésének egyik lehetséges útja az inhibitorok alkalmazása. A P-gp 

inhibitorok és kemoterápiás szerek együttes alkalmazása azonban a klinikumban nem vezetett 

eredményre. Az inhibitorok ugyanis nem csak a ráksejtekben jelenlévő transzporter 

molekulákat gátolták, hanem a szervezet barrierein jelenlévő fiziológiás transzporterműködést 

is. A kemoterápiás szer koncentrációja megnőtt a vérben, a fokozott felvétel és csökkent 

kiürülés következtében, és súlyos, toxikus mellékhatásokat okozott a betegekben. Ezért a 

nulladik és harmadik fázisban zajló transzportmechanizmusokat célzó kutatások meghatározó 

kérdése, hogy újabb generációs Pgp inhibitorok fejlesztésével lehetségessé válhat-e a  

multidrog rezisztens tumorok  gyógyítása. 

Az MRP1 (multidrug-resistance associated protein, ABCC1) pumpaműködésű fehérje, 

az ABCB1 fehérjéhez hasonlóan xenobiotikumok eltávolításában vesz részt. Különlegessége, 

hogy negatív töltésű szubsztrátokat is transzportál. Több kemoterápiás szert glutation-, 

glukoronid- vagy szulfát konjugátum formájában ismer fel. A sejteken belüli endoszómák, 

lizoszómák membránjában is kifejeződik, a xenobiotikumokat ezen organellumokba 

pumpálhatja, ezáltal csökkentheti azok intracitoplazmatikus koncentrációját [24]. 

Az ABCG2 fehérje és a Pgp transzporter szubsztrátprofilja nagymértékben átfedő. 

Ugyanakkor az ABCG2 sajátossága az intracelluláris folsav analógok  pumpálása, azaz az 



Irodalmi áttekintés, Biológiai membránok 

 12 

ABCG2 tehető felelőssé a kemoterápiában gyakran használt metotrexát (MTX) 

rezisztenciáért. Fiziológiás körülmények között leginkább májsejtekben, bélhámsejtekben, a 

vér-agy gáton és a placentában fejeződik ki. Az ABCG fehérjecsalád egy transzmembrán és 

egy nukleotidkötő doménnel rendelkezik, ezért őket fél-transzportereknek hívjuk. A 

szerkezetbeli eltérés ellenére az ABC transzporterek közé soroljuk őket, mivel a 

transzportfolyamatokban homo- vagy heterodimereket képeznek. A stabil ABCG2 dimer a 

fehérje transzmembrán extracelluláris részen kialakuló kén-kén hídon keresztül jön létre.  

 

 

 

 

3.ábra 

Az ABCB transzporterek és az ABCG féltranszporterek szerkezete 

Forrás: http://physrev.physiology.org/content/86/4/1179/F2.large.jpg 

 

 

ABCG2 fehérjét először a magzatburok epitélsejtjeiben detektálták, majd a későbbi kutatások 

megmutatták, hogy a magzat védelme az anyai vérkeringésből származó toxikus 

molekulákkal szemben elsősorban az ABCG2 transzporter védelmi funkciójának köszönhető. 

Toxicitás vizsgálatok során kimutatták, hogy több toxikus ételösszetevő vagy azok 

metabolitja ABCG2-szubsztrát, így hatással van azok felszívódására, kiürülésére. Továbbá 

endogén toxinok akkumulációs vizsgálata kapcsán megállapították, hogy hypoxiás 

(oxigénhiányos) körülmények között ABCG2 fehérjék blokkolásával a sejtek túlélési aránya 

csökken. Az ABCG2 transzporter őssejtekben is kifejeződik, viszont azok 

differenciálódásához a jelenléte nem szükséges, sokkal inkább a túléléshez, például hypoxiás 

http://physrev.physiology.org/content/86/4/1179/F2.large.jpg
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körülmények között, vagy toxikus metabolitokkal szemben. Így az őssejt transzplantációs 

terápia sikeréhez jelentősen hozzájárul az ABCG2 fehérje expressziója őssejtekben [25]. 

Számos transzporternek ismertek betegséget okozó mutációi. Ilyen például a CFTR (cisztikus 

fibrózis transzmembrán konduktancia regulátor, ABCC7) fehérjének mutációi. A CFTR egy 

ATP hidrolízis által kapuzott Cl
-
 csatorna. Ezen a csatornán közlekedik a Cl

-
 pl. a 

tüdőbronchusok és számos más szerv epitélsejtjeinek membránján át. A gén hiányával vagy 

mutációjával kapcsolatos genetikai betegségben (cisztikus fibrózis, a hörgők rostosodása) a 

hörgőket bélelő hámsejtek által kiválasztott nedv sóösszetétele megváltozik, a hörgők 

átjárhatósága nagymértékben csökken, és a viszkózus váladék krónikus fertőzések táptalajává 

válik [26].  
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1.3. A bőr felépítése 

 

Az ember legnagyobb szerve a bőr, felülete kb. 1,5 m
2
. Legfontosabb feladata a 

védelem (mechanikai, fény, káros anyagok), különböző ingerek (nyomás, fájdalom, 

hőmérséklet) észlelése, a szervezetet elhatárolja a külvilágtól, ugyanakkor e kettő között 

kapcsolatot teremt, így biztosítja a szervezet vízháztartását, különböző molekulák és ionok 

szekrécióját (metabolitok) és felszívódását (gyógyszerek).  

Három réteg építi fel: a hám (epidermis), az irha (dermis), és a bőralja (subcutis). Rétegeinek 

vastagsága testtájanként különböző. Az elszarusodó hám állandóan változik, mivel az 

epidermis elhalt sejtjei (korneociták) 15-20 sejtsorban szaruréteget képeznek, majd a felszínre 

kerülve lehámlanak és kicserélődnek az alsóbb rétegekből érkező sejtekkel.  

 

 

 

4. ábra 

A bőr szerkezete 

Forrás: http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-11-

evfolyam/az-ember-letfenntarto-szervei-es-mukodesuk/az-emberi-bor 

 

A hám bizosítja a szervezet UV-védelmét és barrierként is funkcionál. További rétegekre 

osztható, a legalsó réteg az alapréteg (stratum basale), a kezdeti keratinképződés helyszíne, 

melyet főként osztódó és differenciálódó keratinociták, illetve a pigmenttermelő (melanin) 

melanociták alkotják. Az újonnan képződött sejtek felfelé törekszenek, e mozgás során 

alakjuk változik, illetve a keratinizáció (a sejtorganellumok fokozatosan eltűnnek, a sejt végül 

főként keratint tartalmaz) állomásai újabb rétegeket jelölnek, melyek a tüskés sejtek rétege 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-11-evfolyam/az-ember-letfenntarto-szervei-es-mukodesuk/az-emberi-bor
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-11-evfolyam/az-ember-letfenntarto-szervei-es-mukodesuk/az-emberi-bor
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(stratum spinosum), a szemcsés réteg (stratum granulosum), a fénylő réteg (stratum lucidum) 

és a szaruréteg (stratum corneum). A keletkezett melanin a keratinociták DNS-t tartalmazó 

magja fölé kerül. UV sugárzás hatására a bazális réteg sejtjei gyorsabban osztódnak, 

fokozódik a hámképzés.  Abban az esetben ha a sejtek nem válnak le, szarufelhalmozódás jön 

létre, amelyen a fény szóródik. Már a tüskés sejtek rétegében elkezdődik a szarusodás, a 

keratinociták alakja megváltozik, elektronmikroszkóppal látható kis tüskék (desmosoma) 

jelennek meg felszínükön, amelyeken keresztül egymáshoz kapcsolódnak. A szemcsés 

rétegben sejtmagjukat elveszítik, majd a fénylő rétegben citoplazmájuk is zsugorodik. A 

szaruréteg keratint tartalmazó korneocitákból áll, közöttük lipid kettős réteg van, melyet 

nagyrészt foszfolipidek, ceramidok és trigliceridek alkotnak, így azok bomlásakor a bőr 

felületén nagy mennyiségben koleszterin, ceramid és különböző zsírsavak találhatóak . A 

stratum corneum vízből a saját tömegének háromszorosát is abszorbeálhatja, viszont ha 

víztartalma 10% alá esik, rugalmatlanná és szárazzá válik.  

Az irha fő feladata a mechanikai védelem, melyet a kollagén rostok biztosítanak. A 

dermist nagyrészt kollagént, elasztint és proteoglikánokat termelő fibroblasztok, és a 

szervezet védelmét biztosító limfociták, hízósejtek és makrofágok alkotják. Az irha 70%-a  

kollagénrostból áll, ami egy hármas polipeptidlánc, melynek mindegyike kb. 1000 

aminosavból áll, hajlékony, lágy és feszítésnek ellenáll. A bőr aránylag kevés elasztikus rostot 

tartalmaz, amelyek igen rugalmasak, vegyi hatásoknak a kollagénnél jobban ellenállnak. A 

proteoglikánok a bőr hidratálását biztosítják.  

Az irha és a bőralja közötti határ általában éles. A subcutis legnagyobb részét zsírszövet 

alkotja, található még benne kötőszövet, erek és idegek. Feladata a hőszigetelés, az 

energiatermelés és a mechanikai ingerek tompítása [27, 28] .  

 

1.3.1.  Faggyúmirigy és verejtékmirigyek 

 

A faggyúmirigy, az eccrin és az apocrin verejtékmirigy a bőr járulékos szervei, 

mindannyian az irhában találhatóak meg. A faggyú (sebum) zsírsavat, lipideket és 

sejttörmelékeket tartalmaz, mirigye a szőrtüszőbe nyílik [29]. A sebum biztosítja a bőr 

zsírköpenyét, amely a hő és a bőr víztartalmának szabályozásában, illetve kórokozók elleni 

védelemben játszik szerepet [30].  

A bőr egyik verejtékmirigy típusa az apocrin verejtékmirigy, fejlődéstanilag a tejmirigyek 

rokonaként tartják számon. A hónaljban, emlőbimbő körül és az anogenitalis tájékon fordul 

elő. A kivezetőcsöve a szőrtüszőbe nyílik, lúgos váladéka tejszerű, kellemetlen szagú. 
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Működésüket a vegetatív idegrendszeren kívül, a belső elválasztású mirigyek is szabályozzák. 

A bőr felszínre kerülve eredetileg szagtalan, azonban a magas nitrogén tartalmú komponensei 

(karbamid, húgysav) miatt gyorsan bomlik, így kellemetlen szagúvá válik.  

Egy másik fontos mirigytípus az eccrin verejtékmirigy, kb. 2,5 millió  van testünkön, 

leginkább a tenyéren, talpon, homlokon. A subcutis és dermis határán elhelyezkedő 

verejtékmirigy falában hámizomsejtek találhatóak, amelyek a verejték kiürülését segítik. A 

kiválasztás a mirigy végkamrájában történik, kivezetőnyílásából még több ion is 

visszaszívódik.  A kiválasztás ritmikus jellegű, főleg idegi hatások befolyásolják, a 

hormonális rendszer nem vesz részt a szabályozásban.  A verejtékmirigyek váladéka adja az 

ún. látható perspiraciót, a láthatatlan verejték a szarurétegen át történő vízleadásból 

származik. A verejték kevés fehérjét tartalmaz, ionos összetétele hasonló a plazmáéhoz, 

ugyanakkor a kivezetőcsőben viszaszóvódik Na
+
, Cl

-
, HCO3

-
 és laktát, ennek eredményeként 

a verejték hígabb a plazmánál.  Savas kémhatású, ezért a szervezet baktériumok és gombák 

védelmében is szerepet játszik [31, 32].  

 

1.3.2. Verejtékanalitika 

 

Az első verejtékanalatikai feljegyzés szerint Valentin 1844-ben kinint mutatott ki 

verejtékből [33]. Majd morfint, különböző opiátokat és kannabinoidokat és kokaint is 

detektáltak verejtékből és nyálból. Mivel a verejték- és nyálminták térfogata párhuzamos 

mérésekhez általában nem volt elegendő, másrészt a vizelet és a vér nagyobb koncentrációban 

tartalmazza a mérendő komponenseket, többnyire plazmából és vizeletből határozták meg a 

gyógyszerek, kábítószerek és a metabolitok mennyiségét. Németországban az 1990-es 

években közúti ellenőrzések során a gyakori és szigorított alkoholszint mérések 

következtében csökkent az alkoholos befolyásoltság miatti balesetek száma. A további 

balesetek megelőzésének érdekében, illetve más bűnügyi vizsgálatok (elítéltek és sportolók 

ellenőrzése) kapcsán egyre nagyobb lett az igény non-invazív mintavételű kábítószeranalitikai 

módszerekre. Ugyanakkor az analitikai technikák (pl. TLC-től a HPLC-MS-, GC-MS-ig) 

érzékenységének növekedésével lehetségessé vált a plazma- és vizeletminták helyettesítése 

[34].  

Skizofrének pszichózisakor alkalmazott klozapin mellékhatásaként diszkrázia (vér összetétele 

kórosan megváltozik) alakulhat ki, ezért mindenképpen lényeges a kezelés során kapott 

neuroleptikum dózisának pontos meghatározása. Azonos dózisú klozapin alkalmazásakor a 
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betegek plazmájából különböző koncentrációjú klozapint detektáltak, ezért felmerült az 

alternatív mátrixok (haj, verejték) vizsgálatának gondolata [35].  

Mintavételkor mozgás, melegítés vagy pilokarpin hatására verejtékezés indukálható. A 

váladékot nátrium-kloriddal átitatott pamut bélést tartalmazó tapasszal gyűjtik össze. A 

tapaszt több, akár tíz napig is viselik, ez kényelmetlen lehet, a bélés megsérülhet a 

mintagyűjtés ideje alatt, illetve a kevésbé együttműködő személyek a tapaszt eltávolíthatják, 

elveszíthetik. A tapasz szennyeződhet a környezetéből származó a mérést zavaró különböző 

komponensekkel, lehetséges a mérendő komponensek reabszorpciója, illetve bomlása (pl. 

heroin hidrolízisekor 6-acetilmorfin keletkezik). A verejtékmirigyek eloszlása testtájanként 

különböző. Például a tenyéren kétszer annyi verejtékmirigy található, mint a törzsön, ezért a 

vizsgálat eredményét meghatározza a mintavétel helye [36].  

Mivel egyénenként különbözik a verejték mennyisége és a kimutatható mennyiségű 

vizsgált komponensek akkumulációjának ideje, ezért a mért gyógyszer, illetve kábítószer 

koncentrációk mértékegysége ng/tapasz.   A verejték párolgása következtében a minta 

térfogata ismeretlen, ezért a mérendő komponensek kvantitatív meghatározáshoz szükséges a 

verejtékben folyamatosan jelen levő belső standard (pl. laktát) mennyiségének mérése is. 

Ugyanakkor a már említett minták egyedisége miatt, a tapaszos mintavétellel járó 

verejtékanalitikát általában kábítószerfogyasztás kimutatására alkalmazzák. Másrészt azért is 

kvalitatív módszerként tartják számon, mivel az adagolt hatóanyag dózisa és a verejtékben 

megjelenő molekula koncentrációja között nem írható fel egyértelmű összefüggés. Négy 

különböző dózisú kokain-hidroklorid intravénás adagolásával vizsgálták a kokain dózis és a 

verejtékben megjelenő kokain koncentrációja közötti összefüggést. A nagyobb dózis nagyobb 

verejtékbeli koncentrációt eredményezett, viszont egyértelműen leírható statisztikai 

összefüggést (a kísérletben tizenöten vettek részt) nem találtak a kettő mennyiség között.  

Molekulák vérből bőrfelületre három lehetséges út szerint juthatnak, verejtékkel 

és/vagy sebummal, intercelluláris diffúzióval a sejtmembrán mentén és transzcelluláris 

diffúzióval. Az eccrin verejtékmirigy epithel sejtjeinek sejtmembrán funkcióját az 1960-as 

években kezdték el tanulmányozni. A vizsgálat eredményeként plazmában és verejtékben is 

detektáltak szájon át bevett szulfonamidot (szulfondiazin), aminopirint és antipirint, ezért 

párhuzamot vontak a vesecsatorna és a verejtékmirigy kiválasztó funkciója között. 

Mindhárom gyógyszer esetében a verejtékből mért koncentrációk függetlenek a plazmából 

mért koncentrációktól, és a verejtékezés sebességétől, idejétől. Ugyanakkor az egyes 

molekulákra mért verejtékbeli mennyiségek (cverejték/cplazma) karakterisztikusak, azaz jellemzik 

az adott gyógyszer kiválasztásának mértékét. A gyógyszerek passzív diffúzióval jutnak át a 
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verejtékmirigy plazmamembránján, így a diffúzió sebessége függ a molekulák lipid/víz 

megoszlási hányadosától. Vér-agy gáton és vesecsatornán mért R értékek és a különböző 

gyógyszerek verejtékbeli koncentrációja exponenciális összefüggést mutat. Ugyanakkor a 

metil-karbamid, tiokarbamid és acetamid a kis lipid/víz megoszlási hányadosuk ellenére is 

nagy (kb. 1.0) koncentráció hányadost mutat, mindez a pórusos diffúzióval magyarázható. A 

passzív diffúzió mértéke másodsorban a molekulák disszociós állandójától (pK) és a verejték 

pH-jától (kb. 5.8) is függ. Példaként említhető az aminopirin, mivel a kísérlet során mért  

cverejték/cplazma hányadosa 2, ami a molekula savi disszociációs állandójával magyarázható, 

amely a  verejték pH-jának megfelel [37]. 

 

1.3.3. Kiválasztás faggyúmirigyeken keresztül 

 

A bőrfelület vizsgálatának hátránya, hogy a faggyúmirigyeken keresztüli kiválasztás, 

illetve a molekulák transzcelluláris diffúziója napokig is tarthat. Másrészt a kiválasztás során 

a lipofil gyógyszerek a sejtmembránt alkotó lipidekhez irreverzibilisen kötődhetnek, illetve a 

szarurétegről visszaszívódás is lehetséges. Másrészt a bőrfelületanalízis megbízható módszer, 

mivel gyógyszerek, kábítószerek bőrről még akkor is kimutathatóak, amikor a tárolt (4°C) 

vér- és vizeletmintákban azok már elbomlottak, vagy a szervezetből kiürültek. A vizsgálatok 

tapasztalata szerint főként a nem metabolizált kábítószerek (parental drug) detektálhatóak a 

bőrfelületen. Például verejtékben, lipofil tulajdonsága miatt kokain található túlsúlyban 

szemben a hidrofil metabolitjával, a benzoilekgoninnal szemben. Ötszáz verejtékkel átitatott 

tapasz esetében kilencben detektáltak benzoilekgonint (2-10 ng/tapasz) kiugróan magas 

kokain koncentrációk (0,3-1 g/tapasz) mellett [38].  1g kokaint, benzoilekgonint, THC-t és 

THC-COOH-t vittek fel 10 cm
2
 bőrfelületre, majd az átlagos higéniai szokások (óránként egy 

mosakodás) figyelembevételével megmérték azok koncentrációját. Amíg THC-t és a 

metabolitját 18 óra után  nem mutattak ki bőrfelületről, addig a kokain és metabolitja három 

nap elteltével is detektálható volt. Továbbá megállapították, hogy krónikus kábítószerélvezők 

bőrfelületéről a használt kábítószer hatóanyaga folyamatosan kimutatható.   

Bőrfelületről kimutattak még acetilkolint bizonyításul, hogy a neurontranszmittert nem 

ingerelhető sejtek termelik. Továbbá alkoholfogyasztás non-invazív mintavétellel járó 

vizsgálatakor verejtékből etilglükoronidot határoznak meg [39].  

Kémiai ujjlenyomat vizsgálatokat végeztek Raman spektroszkópiával, a módszer nem 

bizonyult kellően érzékenynek és specifikusnak. További bőrfelület vizsgálatokat végeztek 

gyengített totál reflexiós fourier transzformációs infravörös spektroszkópiával (ATR FT-IR), 
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képalkotó technikával, amivel meghatározták a bőrfelületen megjelenő endogén komponensek 

eloszlását. Érintés következtében a  bőrfelületre tapadt molekulák meghatározására alkalmas a 

lézeres felületdeszorpciós ionizáción alapuló (SALDI, Surface Assisted Laser 

Desorption/Ionisation)  tömegspektrometriás mérés [40].  
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1.4. Membrán transzport vizsgálatára szolgáló módszerek  

 

A gyógyszerfejlesztés során a hatóanyag transzportfolyamatok szerinti jellemzése 

befolyásolja a terápiás gyógyszeradagolás dózisát, lehetőséget ad a toxikus mellékhatások 

megelőzésére és a lehetséges kompetitív reakciók megfigyelésére. Mivel az ABC-fehérjék 

farmakológiai szerepe meghatározó, szükségesek olyan in vitro tesztek, melyek segítségével a 

kompetitív gyógyszer-gyógyszer és a gyógyszer-transzporter kölcsönhatások vizsgálhatók. Az 

in vitro rendszerek MDR-ABC fehérjéket stabilan, vagy tranziensen overexpresszáló sejteket 

használnak, illetve alkalmazhatnak sejtekből kinyert membránokat vagy tisztított fehérjéket. 

Az ún. direkt sejtes vizsgálatokban az adott vegyület viselkedése, sejtekre gyakorolt 

hatása közvetlenül vizsgálható. Ezekben a módszerekben az intakt sejteket inkubálják a 

vizsgálandó anyaggal, mérhetik annak sejtproliferációra gyakorolt hatását, a vegyület 

intracellulárisan akkumulálódott mennyiségét. Ezek a módszerek közelítik legjobban a 

természetes rendszert, mivel itt az egész sejtes környezet befolyásolja a vizsgált paramétert. A 

módszer hátránya ugyanez, bizonyos szövetspecifikus tulajdonságok, mint sejtmembrán-

összetétel, felépítés, illetve a belső membránrendszerek, organellumok tulajdonságai 

nagymértékben befolyásolják a vizsgált paramétert. A sejtmembrán átjárhatósága, illetve a 

molekula aspecifikus kötődése lipidekhez, fehérjékhez elfedheti a szubsztrát tulajdonságot. 

Ezért szükséges indirekt tesztrendszerek (gyógyszer-stimulált ATP-áz aktivitás, fluoreszcens 

festék –transzport gátlás vizsgálatok) felállítása is, melyekben a zavaró kölcsönhatások 

kiszűrhetőek.  Az indirekt tesztek hátránya viszont az, hogy bennük a szubsztrát és az 

inhibitor tulajdonság gyakran nem elkülöníthető, mert mindkettő gátolhatja a referencia 

komponens akkumulációját[17].  

A sejt alapú tesztrendszerek megalkotásakor sejtnövekedést és sejtosztódást gátló 

oldatokban (citosztatikum) elhelyezett sejtekben (emlős sejtvonalak, baktérium, rovar, 

élesztőgomba sejt, Xenopus béka petesejt) overexpresszáltatják a vizsgálandó ABC fehérjét. 

Az így kapott sejtrendszer kompatibilis high-throughput módszerekkel, illetve segítségével a 

transzport kinetikus paraméteri megbecsülhetőek. Hátránya lehet az eltérő transzporter 

experssziós hatékonyság, ami nagymértékben befolyásolja a vizsgált transzportfolyamat 

eredményeit.   

Az ún. citotoxicitási méréseket, melyek az adott vegyület sejtnövekedésre gyakorolt 

hatását, toxicitását vizsgálják, széleskörűen használják MDR-ABC transzporter szubsztrátok 

és inhibitorok azonosítására. A vizsgálandó ABC transzportert overexpresszáló sejteket 

különböző koncentrációjú gyógyszeroldatokkal inkubálják, majd bizonyos idő elteltével 
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meghatározzák az élő sejtszámot az adott koncentráció esetében. A gyógyszervegyület az IC50 

értékkel jellemezhető, mely az a koncentráció, ahol a sejtszám a kezeletlen kontrollhoz képest 

a felére csökken a toxicitás okozta növekedésgátlás és sejthalál következtében. Egy gyógyszer 

szubsztrát tulajdonságát indikálja egy nagyobb koncentrációjú oldat használatakor 

meghatározott IC50. Mivel az MDR-ABC transzporter gátlása következtében egy már 

bizonyítottan szubsztrát molekula kisebb koncentrációjú oldatának alkalmazásával 

meghatározható az IC50 érték, a citotoxitási vizsgálat alkalmas inhibitorok azonosítására.  

A tesztkomponens diffúziója, transzportja vagy egyensúlyi akkumulációja közvetlenül 

vizsgálható fluoreszcens vagy radioaktívan jelölt szubsztrátok esetén. A kvantitatív mérést a 

szubsztrát okozta megnövekedett permeabilitás, vagy éppen a membrán átjárhatatlansága, az 

intracelluláris kölcsönhatások pontatlanná tehetik. Mivel a tesztkomponenseknek csak kis 

százaléka fluoreszcens, és a radioaktív jelölés költséges, a transzporterek működését jobbára 

indirekt módszerekkel vizsgálják. Ebben az esetben, már ismert és ideálisan viselkedő 

szubsztrát akkumulációját mérik, és ennek az akkumulációnak változását vizsgálják a 

tesztkomponens (kompetitív gátlás) hatására. Gyakran alkalmazott ilyen módszer a calcein-

AM mérés, mely az ABCB1 transzporter funkciójának, áttételesen a fehérje expresszió 

mértékének ellenőrzésére is alkalmas. Hátránya, hogy a calcein-AM az MRP1 fehérje 

szubsztrátja is egyben. Celluláris akkumuláció mérésekor Pgp és MRP1 transzporterek 

jelenlétében calcein-AM-et (akkumulált calcein-AM metabolitja fluoreszcens) használnak 

referencia komponensként. ABCG2 szubsztrátok, inhibitorok azonosítására, a fehérje 

funkciójának ellenőrzésére alkalmas hasonló vegyület a Hoechst 33342 festék. 

A gyógyszerek in vivo körülmények között számos szöveti barrieren haladnak át, 

mielőtt elérik célsejtjeiket. Felszívódnak a bélhámsejteken, eloszlás közben áthaladnak 

bizonyos védelmi rendszereken (vér-agy, vagy vér-here gát endotélsejtjei), illetve 

detoxifikálódnak és kiválasztódnak a májban illetve a vesében. A tesztkomponens 

transzcelluláris közlekedése jól modellezhető a celluláris monolayereket alkalmazó 

technikákkal. 

Ezekkel az ún. transzcelluláris transzport vizsgálatokkal megbecsülhető az MDR-ABC 

fehérjék transzportaktivitása, illetve a sejtréteg permeabilitása az adott tesztkomponensre 

nézve. Ezek a módszerek olyan sejtvonalakat alkalmaznak, ahol a sejtek és a sejtréteg 

felépítése is nagymértékben hasonlít a valódi pl. bélszövet felépítésére. A Caco-2 (humán 

vastagbél adenocarcinoma) sejtek mind polarizáltságukban, az apikális kefeszegély 

megjelenésében, mind a sejtkapcsoló struktúrák tekintetében ilyenek, kiválóan alkalmasak a 

bélhámsejteken keresztüli gyógyszerfelszívódás modellezésére. Farmakológiai kutatásokban 
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előszeretettel használnak még Madin-Darby kutyavese (MDCK) és disznóvese (LLC-PK1) 

epitélium sejteket. Ezek a sejtvonalak alkalmasak arra is, hogy különböző ABC 

transzportereket overexpresszáljanak, így vizsgálható egy adott transzporter jelenlétének 

hatása egy adott tesztkomponens transzcelluláris transzportjára. 

A kísérlet során a sejteket egy permeábilis membrán felületre helyezik oly módon, hogy azok 

lefedjék a membrán egész felülelét, majd az apikális, vagy a bazolateriális kompartmenthez 

hozzáadják a tesztkomponest.  Ezután adott mintavételi időpontokban meghatározzák a 

tesztkomponens apikális és bazolaterális koncentrációját. 

 

 

 

5.ábra 

Transzcelluláris transzport assay 
Forrás:http://www.xenoblis.com/services/absorption/caco-2-permeability/ 

 

A mért koncentrációk szemléltetik az apikális-bazolaterális (A-B) illetve a bazolaterális-

apikális (B-A) irányú permeábilitást. Ugyanakkor az MDR-ABC fehérje funkciójára nézve 

egyértelmű információt kapunk a két ellenkező irányú transzport fluxusának hányadosából. 

Apikálisan elhelyezkedő fehérjék (Pgp, ABCG2) esetén a bazolaterális-apikális irányú 

transzport dominál (B-A > A-B),  sőt Pgp fehérjét tartalmazó sejtekben gyakran a B-A/A-B  

fluxus hányadosa nagyobb, mint kettő. MRP1 transzporter esetén, ami egy bazolaterális 

fehérje, a nettó fluxus hányadosában az apikális-bazolaterális irány lesz a meghatározó. 

Indirekt rendszerekben ismert szubsztrátokat alkalmazva a tesztkomponens jelenlétében, 

illetve nélkül, meghatározzák az A-B és B-A irányú anyagáramlást és nettó fluxus arányát. 

Amennyiben a vizsgált komponens és az MDR-ABC fehérje kölcsönhatnak egymással, a 

transzporter fehérjék kevésbé lesznek elérhetőek az ismert szubsztrát számára, így annak 

eloszlásában a diffúzió jelentősége megnő, azaz a nettó fluxus hányadosa csökken. Az 

indirekt módszer alkalmazhatóságának kritériuma, hogy a tesztkomponens a sejtekre nézve ne 

legyen toxikus, ugyanakkor mérsékelten befolyásolja a passzív diffúzió arányát. 

http://www.xenoblis.com/services/absorption/caco-2-permeability/
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A transzcelluláris transzport mérés további előnye, hogy inhibitorok alkalmazásával az MDR-

ABC fehérjék specificitása megerősíthető. A technikai kihívások ellenére ma ez a legjobb in 

vitro modell in vivo kölcsönhatások (felszívódás bélben, eloszlás vér-agy barriereken 

keresztül, kiválasztódás májból illetve veséből) szemléltetésére. 

 A membrán alapú vizsgálati módszerek a transzportfehérjék működésének vizsgálatára 

szolgálnak. A vizsgálandó fehérjét nagy mennyiségben tartalmazó membránokat MDR-ABC 

fehérjéket overexpreszáló sejtekből izolálják. A vizsgálatkor egy konkrét ABC transzporter és 

a vizsgált gyógyszer kölcsönhatása megfigyelhetővé, karakterizálhatóvá válik, azaz követhető 

a katalitikus transzportaktivitás, a tesztkomponens fehérje általi megkötése, vagy az éppen 

zajló szubsztráttranszport. Megjegyzendő, hogy ezek a technikák pontosak, és használhatóak 

high throughput vizsgálatokban.   

Az egyik legismertebb membrán alapú vizsgálat az ATP-áz aktivitás mérés, mely 

leggyakrabban a transzportfolyamat közben elhasznált ATP-ből felszabaduló szervetlen 

foszfát mennyiségét méri, ebből következtet a transzporter aktivitásának mértékére. Egy 

MDR-ABC szubsztrát transzportjához szükséges energiát az ATP hidrolízisekor felszabaduló 

energia fedezi, ezt a hidrolízist a transzporter végzi. Az ATP-áz aktivitás megbecsülhető az 

ATP fogyásból, illetve a felszabaduló ADP mennyiségéből is.  Az aktivitás profilja indikálja a 

tesztkomponens adott transzporterrel való kölcsönhatásának természetét is. A transzportált 

szubsztrátok általában növelik az transzporterekre jellemző alap ATP-áz aktvitást, míg az 

inhibitorok általában gátolják azt. Az is lehetséges, hogy a vizsgált komponens nincs hatással 

a transzporter aktivitására. Azonban, ha a szubsztrát csak lassan transzportálódik, ez 

jelentkezhet aktivitás gátlásban, annak ellenére, hogy a komponens valójában szubsztrát. 

Emiatt ez a mérés nem ad végső bizonyítékot a komponens szubsztrát vagy inhibitorok 

természetére. Ez a továbbiakban direkt akkumulációs mérésekből állapítható meg. A módszer 

igen pontos, alkalmas high-throughput mérésekre is. Az ABC fehérjék tipikusan bazolaterális 

ATP-áz aktivitást mutatnak, amit meghatároz a membránlipid környezet és a mérési 

körülmények. Újabb kutatások szerint mindkét tényező szerepe csökkenthető, ha 

koleszterinnel töltött membránokkal végeznek ATP-áz aktivitás vizsgálatokat.  

Szintén MDR-ABC fehérjével való kölcsönhatás vizsgálatára alkalmasak a fotoaffinitás-

jelölést alkalmazó technikák. A módszer rendkívül egyszerű, az MDR-ABC transzporterrel 

dúsított membránt együtt inkubálják a jelölt komponenssel, majd UV sugárzás hatására a 

jelölt molekula, ha kölcsönhat a fehérjével, tartósan hozzákötődik, melynek eredményeként 

létrejön egy nagy energiájú átmeneti komplex. A keletkezett radioaktív ABC transzporter 

fehérjét méretkizárásos analízissel elválasztják a többi fehérjétől, majd autoradiográfiásan 
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detektálják. Pgp és ABCG2 fehérje esetében jodo-aril-azido-prazosint (IAAP) és 

[
3
H]azidopint használnak  szubsztrátként. MRP1 fehérje vizsgálatához [

3
H]LTC4-t, N-

(hidrocinkonidin-8’-il)-4-azido-2-hidroxibenzamidot (IACI) vagy triciklikus izoxazolt 

(LY475776) alkalmaznak a kompetitív gyógyszer-gyógyszer kölcsönhatások mérésekor. A 

fotoaffinitás-jelölést alkalmazó módszer előnye hogy alkalmas high throughput vizsgálatokra, 

ugyanakkor ez a módszer sem különbözteti meg a szubsztrátot az inhibitortól.  

Kevésbé indirekt módszer a vezikuláris transzport mérése, melyben a vizsgált 

transzportereket mesterséges, sejtekből izolált membránvezikulumok tartalmazzák. A 

vezikulum preparálásának első fázisa a sejtek lizálása majd az ily módon kapott elegy 

homogenizálása. Ezután a sejttörmeléket centrifugálás után eltávolítják, majd a felülúszót 

újracentrifugálják. A kapott pellet már maga a vezikulum, amit szuszpendálás után -70 °C-on 

tárolnak. A membránvezikulum előállításának összes lépése 4°C-on történik. A vizsgálandó 

tesztkomponenssel való inkubálás után a vezikula belső szubsztrátkoncentrációja 

meghatározható. A vezikula tulajdonképpen egy lizoszóma, amely tartalmazza a vizsgálandó 

MDR-ABC transzportert. A kísérletekben kifordított (inside-out) vezikulákat használnak, a 

fehérje nukleotid kötő doménja (NBD) az inkubációs közeg felé néz, azaz a 

tesztkomponenseket a transzporterek az inkubációs oldatból a vezikulába transzportálják. Az 

inkubációs idő elteltével a vezikulákat üvegszűrőn vagy nitrocellulóz membránon leszűrik, 

majd a csapdázott szubsztrát mennyiségét meghatározzák. A hagyományos kvantitatív 

vezikuláris transzport mérésekhez radioaktív vagy fluoreszcens szubsztrátokat alkalmaztak. 

Az MRP1 fehérje jelzett szubsztrátjai. például a leukotrién C4 (LTC4), ösztron 3-szulfát és a 

metotrexát. ABCG2 szubsztrát szintén a metotrexát és az ösztron-3-szulfát. Mivel ritkán 

állítják elő a tesztkomponensek jelzett formáit, azok nehezen beszerezhetőek, ráadásul még 

drágák is, ezért a vezikuláris transzport vizsgálat széleskörű alkalmazása a 

tömegspektrometriás analízis megjelenéséig háttérbe szorult. A módszer hátrányaként róható 

fel, hogy a hidrofób molekulák nem specifikusan kötődnek mind a szűréskor használt filterhez 

(kvatitatív mérést pontatlanná teszi), mind a lipidmembránhoz, így az könnyebben átjárhatóvá 

válik [23].    
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1.5. Tömegspektrometria 

 

A tömegspektrometriás elemzés első lépéseként a vizsgálandó komponenseket 

gázfázisú ionokká alakítjuk, amelyeket tömegük (m) és töltésük (z) jellemez. Az ionizációt 

követően az ionokat a tömegspektrometriás analizátorban tömeg/töltés arányuk szerint 

elválasztjuk, majd szelektíven detektáljuk. Detektáláskor a készülék az adott m/z értékű ionok 

előfordulásával arányos elektromos jelet hoz létre, amelyet számítógép rögzít. Az analízis 

eredményeként kapott tömegspektrumban látható különböző m/z-hez tartozó csúcsok 

ideálisan egy-egy kémiailag jól definiált speciesnek felelnek meg, amelyek eloszlásából 

következtethetünk a minta összetételére (5. ábra). Fontos aspektusa az analitikai 

tömegspektrometriának, hogy a spektrális információ alapján meghatározható az egyes 

komponensek mintán belüli koncentrációja. 

A tömegspektrometria érzékenységének és szelektivitásának köszönhetően széleskörűen 

elterjedt analitikai technika. Alkalmazzák pl. molekulák szerkezetének tanulmányozására, 

fehérjék aminosavszekvenciájának meghatározására, sejtek molekuláris összetételének 

vizsgálatára, termodinamikai paraméterek meghatározására, vagy környezeti-, bűnügyi-, 

gyógyszer-, élelmiszer-, polimer kémia területén minőségi és mennyiségi vizsgálatra.    

Egy tömegspektrométer a felépítése szerint tartalmaz egy mintabeviteli rendszert, ionforrást, 

ionoptikát (ionok gyorsítása, fókuszálása), analizátort, detektort, illetve egy vákuum- és 

adatgyűjtő rendszert [41].  
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1.5.1. Hagyományos ionizációs technikák 

 

Az ionizációs technikák alapvető feladata a tömegspektrometriás analízishez 

szükséges gázfázisú ionok előállítása. A szerves analitikai tömegspektrometria 

hagyományosan az elektronütköztetéses vagy egyszerűebben elektron ionizációs (EI, electron 

ionization) módszert alkalmazza. A technika viszonylag kisebb tömegű, és illékony (1000 Da 

alatt) molekulák ionizációjára alkalmas, mivel az ionizáció egyik alapfeltétele a minta 

illékony sajátossága. Az ionizáció során gáz fázisú molekulákat (M) ütköztetnek nagy 

energiájú (általában 70 eV) elektronokkal, melynek eredményeként a vizsgálandó molekula 

elveszít egy további elektront. A keletkezett nagy belső energiájú gyökkationt (M
.+

), illetve 

annak további bomlásából származó fragmenseket (F
+
, F

.+
) analizáljuk 

tömegspektrometriásan. A molekulából keletkezett gyökkationt molekulaionnak nevezzük, 

tömege gyakorlatilag egyenlő a molekuláéval (egy elektrontömeg a különbség).  A jelentős 

fragmentáció miatt az EI módszert a kemény ionizációs technikák közé soroljuk. Az ionizáció 

vákuumban történik, így a semleges gázmolekulákkal történő ütközések kizárásával az 

elektronok felgyorsíthatóak, illetve elkerülhető a molekulaionok semlegesítődése. A spektrum 

értelmezését megkönnyíti, ha a molekulaionhoz tartozó csúcs intenzív, vagy szerencsésebb 

esetben a legintenzívebb, tekintve hogy a fragmensionok jelentős része ebből keletkezik egy 

lépésben [42].  

Az ún. lágy ionizációs technikák fejlesztését elsősorban a molekulatömeg 

meghatározhatóságának igénye indokolta. Ezen technikák közé tartozik a kémiai ionizációs 

(CI: chemical ionization, 1950-60-as évek) módszer, amely az EI technikával összehasonlítva 

lényegesen kisebb mértékű fragmentációval jár [43]. A kémiai ionizációs módszer során ún. 

reagens gázt alkalmazunk, amit kis energiájú elektronütköztetéses ionizációval ionizálunk. A 

reagens gázból létrejött gyökionok és a semleges reagens gáz molekulák egymással 

konszekutíven és kompetitíven reagálnak és ezen reakciók eredményeképpen főként páros 

elektronszámú ionok keletkeznek. Az ily módon keletkezett reagens gáz ionok ütköznek a 

minta molekuláival (M) és ion-molekula reakciók (töltéscsere, adduktképzés) során ionizálják 

azokat. A leggyakrabban használt reagens gáz az ammónia, metán illetve az izobután. 

A metánból például a következő reakciók során keletkezik az ionizációban meghatározó 

szerepet játszó reagens ion: CH4 + e
-
 → CH4

.+
 + 2e

-
   

CH4
.+ 

+ CH4 → CH5
+
 + CH3

. 
  

A vizsgált anyag molekuláinak ionizációja pedig a következő folyamat szerint megy végbe a 

kémiai ionizáció során: CH5
+ 

+ M → MH
+
 + CH4  
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A nem illékony biomolekulák analízise megvalósítható például deszorpciós ionizációs 

technikákkal kapcsolt tömegspektrometriával. A deszorpciós módszerek a kondenzált fázisú 

mintakomponenseket gáz fázisba juttatják, mégpedig ionizált állapotban. Ilyen módon már 

lehetséges az ionos/ ionizált komponensek vákuumban zajló szeparálása, detektálása.  

Szilárd mintafelületre irányított lézer sugár alkalmazásával elérhető a kisebb (2000 Da 

alatti) molekulák deszorpciója és ionizációja. Erre a tapasztalatra épülő módszert lézer 

deszorpciós ionizációnak hívjuk (LDI, Laser Desorption Ionization, 1970es évek) [44]. A 

deszorpció lényegében a besugárzás által okozott nagy sebességű hőközléses párologtatás, 

amelyet ultraibolya hullámhossz tartományba eső lézerek esetében fotoionizáció is kísérhet. A 

nagyobb, termikusan instabil molekulák hőközlés hatására degradálódhatnak, ezért az LDI 

technika makromolekuláris komponensek vizsgálatára alkalmatlan módszer [45]. 

Ionok előállíthatóak szilárd felületről oly módon is, hogy nagy kinetikus energiájú 

(keV, MeV) részecskéket ütköztetünk a mintával. Ezek a részecskék lehetnek például ionok, 

molekulák vagy atomok. A technikát, amely nagy sebességű ionok ütköztetésével éri el az 

ionok illetve molekulák felületről való deszorpcióját és ionizációját, másodlagos ion 

tömegspektrometriának (SIMS, Secondary Ion Mass Spectrometry) hívjuk [46].  Az ionok 

becsapódásakor a felület feltöltődik, így a becsapódó ionok sebessége, energiája, azaz az 

ionizáció hatékonysága csökkenhet. Ez a probléma megoldódott a gyors atom bombázásos 

technika (FAB, Fast Atom Bombardment) megjelenésével, amely nagy energiájú, semleges 

atomnyalábot használ a deszorpciós ionizációhoz [47]. A kezdeti FAB ionizációs módszerrel  

előállított ionok jelentős része fragmentálódott, ezért a lágy ionizáció érdekében a mintát egy 

nem illékony ún. mátrix oldatban feloldották és az így létrejött oldatot bombázták az említett 

atomnyalábbal. A FAB tömegspektrumokban olyan, kondenzált fázisban ionos állapotban 

jelen levő komponensek molekulaionja is megjelent, amelyeket sem az EI sem a CI ionizációs 

módszerekkel voltak nem vizsgálhatóak [48]. A nem illékony biomolekulák ionizációja az 

1980as évekig jórészt SIMS és gyors atom bombázásos technikával történt. Vezetőképes 

mátrix alkalmazásával a SIMS technika is megfelelően hatékonnyá vált, a módszert folyadék 

szekunder ion tömegspektrometriának (LSIMS, Liquid Secondary Ion Mass Spectrometry) 

nevezzük [49].  

 Makromolekulák lézer deszorpciós ionizálására megoldást hoztak Hillenkamp és 

Karas kísérletei, amelyekben a vizsgálandó anyag oldatához erős UV elnyelő tulajdonságú, 

termikus degradáció során csak gáznemű komponensekre bomló anyagot kevertek mátrixként, 

majd a kapott oldatot beszárították. A mátrix és a mintakomponens együttkristályosodása után 

a felületet lézerrel besugározták, melynek eredményeként a nagyobb tömegű analit a 
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mátrixszal együtt deszorbeálódott és ionizálódott, utat törve a biomolekulák széleskörű 

tömegspektrometriás vizsgálatához. A módszer olyannyira sikeressé vált, hogy a 

fejlesztéseket kezdeményező Koichi Tanaka 2002-ben Nobel díjat kapott. A módszert 

mátrixszal segített lézer deszorpciós és ionizációs (MALDI: Matrix Assisted Laser 

Desorption/Ionisation) technikának hívjuk [50]. Általában benzoesav és fahéjsav 

származékokat használnak mátrixként. A mátrix és a vizsgálandó komponens mennyiségének 

aránya meghatározza az analit ionizációs küszöbértékét. Tapasztalat szerint az analit oldatát 

1000-10 000-szeresére ajánlott hígítani a megfelelő minőségű spektrum eléréséhez. Ennél 

hígabb és töményebb oldatok vizsgálatánál romlik az analízis érzékenysége. Előbbi esetben 

nagyobb mennyiségű mintát kell deszorbeálni, ami több ionizált mátrix molekulát 

eredményez, így a spektrum zajossá válik. Tömény oldatok esetében viszont a felület által 

abszorbeált energia csökken, ami az ionizáció hatékonyságának romlásához vezet. Az 

ionizáció során a mátrix szerepe összetett, egyrészt energiát abszorbeál, másrészt 

megakadályozza a mintamolekulák aggregálódását, illetve az ionizációs reakciókban is részt 

vesz. Optimálisan az analit a kristályosodás során nem aggregálódik, nagyon kis 

koncentrációjú minta is elegendő az analízishez. Az ionizáció többféle mechanizmust is 

követhet. A klaszter ionizációs modell szerint a pufferelt oldatok beszáradása után az analit és 

a mátrix molekulák protonált klasztereket alkotnak. A lézeres besugárzás és a deszorpció után 

a mátrix molekulák távozásával protonált analit ionok jönnek létre. Ezt a modellt 

alátámasztják azok a kísérletek, amelyekben a csökkenő pH tartalmú oldatok 

kikristályosodását követően növekvő intenzitású protonált molekulaionok megjelenését 

észelték. Gáz fázisú ionizációs folyamat szintén lejátszódhat, ezt írja le a fotokémiai 

ionizációs modell. Eszerint a deszorbeálódott mátrix molekulák a lézerrel való kölcsönhatás 

során elektront veszítenek el vagy elektront fognak be. Az így létrejött gyökionok egymással, 

majd az analit molekulákkal ion-molekula reakciókban semlegesítődnek, miközben protonált 

(vagy deprotonált) analit ionok keletkeznek [51].  

A MALDI ionizációval kis és nagy tömegű molekulák vizsgálhatóak, gyakorlatilag 

tetszőleges m/z skálán. A széleskörű alkalmazhatóság ellenére tipikusan fehérjék és peptidek 

triptikus emésztményeinek vizsgálatára használják a technikát.  A spektrumban általában 

egyszeresen töltött ionok jelennek meg, ezért összetett kémiai rendszerek vizsgálatára 

kiválóan alkalmazható. A módszer hátránya hogy kromatográfiás eljárásokkal (GC, EC, 

HPLC) közvetlenül nem kapcsolható. A MALDI ionforrást tipikusan repülési idő analizátorral 

(TOF) kapcsolják. Hagyományosan vákuum körülmények közötti ionizációra fejlesztették ki, 

azonban a későbbiek során kidolgozták az atmoszférikus nyomású MALDI (AP-MALDI, 
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atmospheric pressure MALDI) technikát is [52]. A MALDI alkalmazások közül kiemelkedő 

szerepet kapott az ún. képalkotás [53], amely során általában egy planáris geometriájú mintát 

vizsgálnak oly módon, hogy a minta felületének minden részletéről készül tömegspektrum. A 

mintartó x-y skálán való mozgatásával feltérképezhető a szövetdarab fehérje-, peptid-, 

gyógyszer-, metabolittartalma és térbeli eloszlása.  

 

 

 

 

7. ábra 

MALDI molekuláris képalkotás 

A mátrix felvitelét követően a 2 D MALDI-MS analízis eredményeként a különböző m/z-

hez tartozó molekulák szövetbeli eloszlása meghatározható 

Forrás: Nature Methods 2007. 4. 828-833. 

 

 

A folyadék fázisú minták porlasztásos ionizációja (spray ionizációs technikák) szintén 

alkalmas nagyobb tömegű (1000 Da feletti) biomolekulák tömegspektrometriás vizsgálatára. 

A leginkább alkalmazott spray ionizációs módszer az elektrospray ionizáció (ESI: 

Electrospray Ionization, 1980as évek) [54]. Feltalálóját, J. B. Fennt, 2002-ben Nobel díjjal 

jutalmazták, mivel mind a MALDI mind az ESI technikával elérhetővé vált a 

makromolekulák kimutatása és szerkezetvizsgálata. A MALDI módszerrel szemben az ESI 

kapcsolható kromatográfiás módszerekkel, viszont hátránya hogy csak folyadék fázisú 
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mintákat vizsgálhatunk, illetve nagyrészt illékony oldószer rendszerekkel működik. Ionos, 

poláris és polarizálható molekulák vizsgálatára használjuk. A nagy ionizációs hatékonyságnak 

köszönhetően érzékeny módszer, ezért kis koncentrációjú minta (10
-9

-10
-6

 M) is vizsgálható. 

Lágy ionizációs technika, mivel az ionizáció során alacsony belső energiájú ionok 

keletkeznek, ezért fragmentáció elhanyagolható mértékben jelentkezik, ez a spektrum 

értelmezését jelentősen megkönnyíti. A többszörösen töltött ionok keletkezésével viszonylag 

kis m/z tartományban is lehetővé válik a makromolekulák meghatározása [55].  

Az elektrospray létrehozásához szükséges, hogy a minta oldata egy kapillárison keresztül kis 

áramlási sebességgel (1-10 l/perc) áramoljon.  

 

 

8. ábra 

Elektrospray ionizáció 

 

A kapilláris végén megjelenő folyadék a felhalmozódott ionok taszítása következtében kúp 
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szakadnak ki. A porlasztás hatékonyabbá tehető nagy áramlási sebességű porlasztó gáz 
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keresztül áramoltatunk. A leszakadó cseppek mérete függ az alkalmazott oldószer felületi 

feszültségétől, az áramlási sebességtől és a porlasztó gáz hőmérsékletétől. A leszakadt 

cseppek egymástól is eltávolodnak, de eközben haladnak a tömegspektrométer felé a kialakult 
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potenciálkülönbség hatására. Az oldószer elpárolgásának hatására a cseppek felületi 

töltéssűrűsége megnő, ezért a cseppek továbbaprózódnak, újabb kisebb cseppek keletkeznek. 

Az ily módon létrejött cseppek még mindig többszörösen töltöttek, amelyekből kétfajta 

módon képződhetnek egyedi ionok. A Charged residue model  (CRM, töltött maradék modell) 

szerint a folyamatos oldószerpárolgás miatt létrejövő nagy töltéssűrűség következtében 

kialakuló robbanás (Coulomb robbanás) következtébe végül olyan cseppek keletkeznek 

amelyek csak egy iont tartalmaznak. Az Ion evaporation model (IEM, ionpárolgás) szerint a 

10 nm-nél kisebb cseppek felületéről egyedi ionok távoznak a nagy felületi töltéssűrűség és 

megfelelően alacsony felületi görbületi sugár következtében. A két folyamat általában 

párhuzamosan zajlik, mégis a tapasztalat azt mutatja, hogy amíg makromolekulák esetében a 

CRM a domináns folyamat, addig kis molekulák esetében az IEM felelős az ionok 

létrejöttéért [56].  

Az atmoszférikus nyomáson működő elektrospray-ben képződött ionok egy ún. atmoszférikus 

interfészen keresztül jutnak be a tömegspektrométer nagyvákuum terébe. A jelenleg 

kereskedelmi forgalomban beszerezhető tömegspektrométerek mintegy 4-5 különböző típusú 

atmoszferikus interfész felépítést alkalmaznak. Egy interfész lehet például egy fűtött 

kapilláris, ami a tömegspektrométer bemenetét képezi. A kapillárison keresztül haladva az 

ionok az elővákuumtérbe érkeznek. Az elővákuum és nagyvákuumteret klasszikusan egy 

kúpos, ún. skimmer elektród választja el, amelyet a modernebb készülékekben egy ún. 

iontölcsér helyettesít. Az interfész elővákuum tartományában a csökkentett nyomást egy 

rotációs szivattyú biztosítja.  

 

1.5.2. Direkt ionizációs technikák 

 

Az eddig felsorolt ionizációs technikák működéséhez vagy vákuum szükséges (EI, 

CI), vagy a mintát oldat formájában kell bejuttatni az ionforrásba (ESI), vagy szilárd felület 

esetén mátrix hozzáadása nélkül közvetlenül nem vizsgálható a minta összetétele (MALDI). 

Továbbá a fentebb leírt módszerek közös jellemzője, hogy a kellően érzékeny 

tömegspektrometriás vizsgálathoz szükséges a minta tisztítása illetve dúsítása, azaz a 

tömegspektrometriás analízist meg kell előzze az ún. mintaelőkészítési folyamat. Ezzel 

szemben, direkt ionizációs technikák esetében a minta felületének vizsgálatához nem 

feltétlenül szükséges a mintaelőkészítés, miután a mintát az ionforrásba helyezzük, az légköri 

nyomáson közvetlenül vizsgálható [57]. Példaként említhető egy növény virága, amely 

elemzésével megtudhatjuk annak zsírsav, alkaloid, illatanyag vagy peszticidtartalmát, illetve 
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egy bőrönd vagy egy bankjegy felületéről kimutathatunk ilyen módon gyógyszerhatóanyagot 

és annak metabolitjait, robbanóanyagot vagy éppen kábítószereket [58, 59]. A direkt 

ionizációs módszerek alkalmazásakor a mintafelületre irányított deszorbeáló és ionizáló 

közeggel (töltött cseppek, lézer) szabadítjuk fel vagy állítjuk elő az a vizsgált ionokat, 

amelyek általában a hagyományos kiképzésű atmoszferikus interfészen keresztül jutnak be a 

tömegspektrométer analizátorába.  

Amennyiben atmoszférikus nyomáson lézer deszorpciós ionizációt alkalmazunk, a 

minta közvetlenül vizsgálható. A fentebb említett LDI technikával szemben nagyobb tömegű 

molekulák is meghatározhatóak, mivel a deszorbeált és ionizált komponensek az analízis 

környezetében lévő gáz fázisú molekulákkal való ütközés során veszítenek energiájukból, 

ezért termikus degradációjuk visszaszorul. A módszert lézer mikropróba tömeganalízisnek 

(LAMMA, Laser Microprobe Mass Analysis, 1978) hívjuk. Az LAMMA technikával 

sikeresen vizsgáltak növényi szöveteket, baktériumokat és humán szöveteket [60, 61].  

 A deszorpciós elektrospray ionizáció (DESI: Desorption Elektrospray Ionization, 

Zoltán Takáts, R. Graham Cooks) 2004-es publikációja a felületi ionizációs módszerek új 

generációjának kifejlesztését indította el [62].  Amíg az elektrospray ionizáció során a 

kapillárisban áramló oldat tartalmazza a minta komponenseit, addig a deszorpciós 

elektrospray ionizáció segítségével a minta felületén jelen levő molekuláris komponenseket 

vizsgáljuk. A DESI alkalmazásakor a felületet töltött cseppekkel bombázzuk, amelyeket egy 

elektrospray ionforrásban állítunk elő.  

A DESI technika alkalmazásakor szükséges optimalizálni a spray kapillárisra adott nagy 

feszültség értékét, az elektrospray beesési szögét, a spraycsúcs és a minta távolságát, illetve a 

minta és az interfész közötti távolságot, amely értékek különböző vegyületcsoportok esetében 

eltérőek lehetnek. Az analízishez használt mintatartó vezetőképessége, kémiai összetétele és 

felületének szerkezete is meghatározza a vizsgálat érzékenységét. Fontos követelmény, hogy 

a felületnek megfelelően nagy elektromos ellenállása kell legyen, ellenkező esetben a töltött 

cseppek semlegesítődésével az ionizációs hatékonyság nagy mértékben romlik. Fontos 

paramétercsoportot alkotnak a vizsgált felület kémiai- fizikai- valamint geometriai jellemzői. 

A fizikai-kémiai jellemzők hatással lehetnek a vizsgált molekula felülethez való kötődésére, 

amíg a felület egyenletes vagy egyenetlen volta nagy mértékben meghatározza a kapott 

tömegspektrometriás jel tranziens vagy stabil voltát [58].  

 

 

 



Irodalmi áttekintés, Tömegspektrometria 

 33 

 

 

 

9. ábra 

Deszorpciós elektrospray ionizáció 

α: a spray beesési szöge, β: az ionok begyűjtési szöge, d1: a spray csúcs és a 

 felszín távolsága, d2: a tömegspektrométer bemeneti nyílás és a felszín távolsága 

 

. 

Habár a DESI technika az ionok előállításához elektrosprayt használ, a deszorpcióból 

adódóan az ionképződés nem feltétlenül a többszörösen töltött cseppek robbanásából és 

aprózódásából adódik. Mindezt az is alátámasztja, hogy az ESI tecnikával nem ionizálható 

vegyületcsoportok (nitroaromások, karotin, koronén, koleszterin, szteroidok) is ionizálhatóak 

DESI-vel. Az ionforrás paramétereinek beállításától és az alkalmazott oldószertől függően 

három ionképződési mechanizmus szerint játszódhat le az deszorpciós elektrospray ionizáció 

[63].  

Az egyik mechanizmus szerint a felületre csapódott töltött cseppek lokálisan feloldják a 

mintát, majd a további cseppek becsapódása során létrejövő másodlagos töltött cseppekből az 

oldószer párolgása és a Coulomb robbanás (ld. ESI ionképződés) következtében létrejött 

ionok jutnak a tömegspektrométerbe. A DESI és az ESI ionképződés közötti párhuzamot 

bizonyítja a mindkét technikával felvett fehérjék és peptidek spektrumai közötti hasonlóság. 

További kísérletek szerint akkor is van ionképződés, ha a nem illékony mintát hordozó 

felületre és a spray kapillárisra azonos feszültséget kapcsolunk. Mindebből arra 

következtethetünk, hogy ebben az esetben a becsapódó elsődleges töltött cseppekből 
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leszakadó másodlagos cseppekből a felület és a tömegspektrométer között játszódik le az 

elektrospray folyamat esetében részletezett ionképződés.  

Ionképződés létrejöhet oly módon is, hogy az elektrosprayben keletkezett gáz fázisú oldószer 

ionok és a felszínen található mintamolekulák között töltéscsere (proton, elektron) következik 

be.  Amennyiben pl. koronént ionizálunk metanol jelenlétében ún. chemical sputtering 

játszódik le. A chemical sputtering elmélete szerint egy ionnyaláb ütköztetésével a 

töltésátmenettel járó reakciók során analit ionok szakadnak ki a felületről. A koronén 

protoncsere útján történő ionizálását bizonyítja, hogy szemben a metanol/víz oldószereleggyel 

végzett kísérlettel, aceton oldószer alkalmazásával nem játszódik le töltéscsere, tekintettel az 

aceton nagyobb protonaffintás értékére. Az elektrosprayben jelen lévő gáz fázisú oldószer 

ionok és a minta komponensek közötti reakciót bizonyítják a deszorpciós atmoszférikus 

kémiai ionizációs forrással (DAPCI: Desorption Atmospheric Pressure Chemical Ionization, 

2005) végzett kísérletek [64]. A DAPCI forrásban koronakisülés hatására a spray kapillárisból 

érkező illékony oldószer gőzéből gáz fázisú ionok keletkeznek, amelyek a nagy áramlási 

sebességű gázsugár segítségével ütköznek a mintafelülettel. DAPCI technikával szintúgy 

ionizálható a koronén, koleszterin, karotin, mint a DESI forrásban. A kapott spektrumok 

közötti hasonlóság alapján kijelenthető, hogy a DESI elektrospray tartalmaz gáz fázisú 

oldószer ionokat, amelyek reagálnak a minta molekulákkal. Deszorpciós elektrospray 

ionizációval tisztán gáz fázisú töltésátmenettel járó reakciók szintén bekövetkezhetnek, 

mindezt alátámasztja a molekulaionhoz tartozó jel intenzitásának kifejezett 

hőmérsékletfüggése.  

A DESI technika felhasználását alapvetően két tulajdonsága teszi népszerűvé. Az egyik a 

mintaelőkészítés hiánya, ami a mérési idő drasztikus csökkenését eredményezheti szemben a 

hagyományos ionizációs módszerekkel. Ezt használják ki a nagy sebességű alkalmazások, 

mint pl. a gyógyszerkészítmények vagy a biológiai folyadékminták vizsgálata. A DESI 

további előnyös tulajdonsága, hogy atmoszférikus nyomáson, laboratóriumi körülmények 

között a minta közvetlenül, roncsolás nélkül vizsgálható. Így a módszer lehetővé tesz egyes, 

minimálisan invazív az élelmiszer-, ill. törvényszéki analitikai méréseket, továbbá előnyösen 

használható a biológiai szövetek képalkotó tömegspektrometriás elemzésére is.  

A (DART, Direct Analysis in Real Time, 2005) technika nagyfokú hasonlóságot mutat 

a DAPCI technikával, mind a kísérleti megvalósítás, mind pedig az analitikai jellemzők 

szempontjából. A DART szintén légköri nyomáson működik és az analízis nem igényel 

mintaelőkészítést. Vizsgálható gáz, folyadék vagy szilárd halmazállapotú minta. Az ionizáló 

közeget gerjesztett, metastabil állapotú gáz képezi, jellemzően nitrogén vagy hélium. Az 
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ionizáló gáz előállításakor a semleges, alapállapotú gázt egy csőbe vezetik, amelyet három 

részre osztottak [65].  Az első részben koronakisülés hatására ionok, gerjesztett atomok és 

elektronok keletkeznek. A keletkezett elegy ionos komponensei neutralizálódnak ahogy egy 

földelt fémrácson haladnak keresztül. A visszamaradó alap és gerjesztett állapotú 

gázmolekulákat felmelegítik, végül a kilépő gázsugarat irányítják a minta felületére. A 

gerjesztett gáz állapotú atomok ionizálhatják közvetlenül a mintát is és a levegő nitrogén és 

víz molekuláit is. Az utóbbi folyamat során gyökkationok és azokból protonált vízklaszterek 

(H5O2
+
) képződnek, amelyek kémiai ionizáció jellegű folyamat során  reagálnak a minta 

egyes, illékony komponenseivel. A DART felhasználása széleskörű, úgy mint pl. 

robbanóanyagok, gyógyszerhatóanyagok, kábítószerek kimutatása ruhaneműről, bankjegyről, 

vagy klinikai vizsgálatok plazma és vizelet mintákból [66,67].  

A DESI megjelenésével számos új deszorpciós ionizációs fejlesztés született. Az egyik 

közülük a deszorpciós szuperszónikus spray ionizáció (DeSSI, desorption sonic spray 

ionization, 2006) amely nagy feszültség nélkül, nagy áramlási sebességű gáz alkalmazásával 

állít elő töltött cseppeket [68]. A már ismert szuperszonikus spray ionizáció (SSI, sonic spray 

ionization) módszer elve szerint az ionos oldatok pneumatikus porlasztása olyan sprayt 

eredményez, amely elektromosan töltött cseppeket tartalmaz, mind pozitív, mind pedig 

negatív töltésűeket [69]. Az ily módon előállított sprayt a DESI technika mintájára 

ütközethetjük egy a mintát tartalmazó felülettel. A DeSSI-t sikeresen alkalmazták 

üzemanyagok és parfümök ujjlenyomat vizsgálatára, mesterséges lágyítók, illetve felületaktív 

anyagok kimutatására.  

Elektrospray alkalmazásával deszorpciós technikákkal létrehozott gáz fázisú 

molekulák ionizálása is lehetséges.  Ezen elven alapuló módszerek  egyike az elektrospray-jel 

segített lézer deszorpciós ionizáció (ELDI, electrospray-assisted laser desorption/ionization, 

Shiea, 2005), amely a lézer deszorpciós eljárást kombinálja az elektrospray módszerrel. LDI 

használatakor jóval több semleges molekula keletkezik, mint ion, ezért az ionizációs 

hatékonyság növelése érdekében a semleges molekulákat másodlagos elektrospray 

ionizációval ionizáljuk a gázfázisban [70]. ELDI technikával fehérjék, peptidek vagy kis 

molekulatömegű komponensek is vizsgálhatóak különböző felületekről.  

In vivo mérések is kivitelezhetőek a lézer ablációs elektrospray ioniációval (LAESI, 

laser ablation electrospray ionization, Nemes Péter, Vértes Ákos, 2007) kapcsolt 

tömegspektrometriás analízis során [71]. A LAESI forrás 2.94 µm hullámhosszúságú 

infravörös lézerrel működik, amivel a nagy víztartalmú szövetekben található hidroxil 

csoportok vibrációs állapota gerjeszthető, így a szövet önmagában a vizsgálandó 
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komponensek mártixává válik.  A módszert sikeresen használják szövetek 

tömegspektrometriás feltérképezésére.  

 Tapasztalat szerint a mintához hozzáadott mátrix közreműködésével a mérés 

érzékenysége növelhető, ezért az ELDI fejlesztéseként megszületett a Mátrixszal segített lézer 

deszorpciós elektrospray ionizáció (MALDESI, matrix-assisted laser desorption electrospray 

ionization) [72].  

2009-ben Takáts Zoltán és munkatársai publikálták a Gyors elpárolgtatású ionizációs 

tömegspektrometria (REIMS, Rapid Evaporation Ionization Mass Spectrometry) módszerét és 

eredményeit [73]. A REIMS módszer a szövetek foszfolipid profilja alapján képes 

megkülönböztetni egymástól a tumoros és egészséges szöveteket. A technika alkalmazható 

műtét közben is, így a technika nem csak egy új ionizációs módszert jelent, hanem egy új, 

pontosabb sebészeti beavatkozás lehetőségét is előrevetíti.  

Fenn és munkatársai azt tapasztalták, hogy illékony komponensek ionizálhatóak a 

minta előkészítése, oldása nélkül elektrospray ionizációval. A módszer megvalósítása 

egyszerű, az illékony komponenst az elektrospray-be vezetik, és a többszörösen töltött 

cseppek protontranszfer reakciókban ionizálják az analitot. A technikát Másodlagos 

elektrospray ionizációnak (SESI, Secondary Electrospray Ionization, 1999) hívjuk [74]. 

Alkalmazzák illékony gyógyszerhatóanyagok, robbanóanyagok illetve lehelet vizsgálatára. 

A mintát tartalmazó oldatot ultrahang segítségével is porlaszthatjuk és a kapott aeroszolt 

nitrogén áramba vezetve ütköztetjük az elektrospray-jel. A töltött cseppek és az analitot 

tartalmazó aeroszol cseppjei fúziója miatt hívjuk ezt a töltéscserével járó ionizációs technikát 

Fuzionált csepp elektrospray ionizációnak (FD-ESI, Fused-Droplet Electrospray Ionization, 

2002) [75]. 

Az extrakciós elektrospray ionizációval (EESI, extractive electrospray ionization, 

2006) gőz állapotú vagy finoman diszpergált cseppek formájában jelen lévő minta ionizálható 

oly módon, hogy a mintát először a porlasztó gázhoz keverjük, majd az így kapott keveréket 

az elektrospray-jel ütköztetjük [76].   
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10. ábra 

Extrakciós elektrospray ionizáció  

A tömegspektrométer fűtött kapillárisa és az ionizációhoz használt kapillárisok közötti 

távolság (a) és szög (), illetve az elektrospray és a minta porlasztásához használt kapillárisok 

közötti távolság (b) és szög () állítható a jelintenzitásnak megfelelően 

Forrás: Chem. Commun. 2006.: p.2042-2044. 

 

 

Az EESI technika kiválóan alkalmazható gőztéri analitikai mérésekben, így használják 

parfümök eredetiségének vizsgálatra, illetve romlott gyümölcsökben, zöldségekben és 

húsokban megtalálható tipikus bakteriális eredetű metabolitok kimutatására [77].  

 

1.5.3. Tömeganalizátorok 

 

Az ionizációt követően az ionok mozgásának sebességét meghatározza a tömegük, 

azaz a könnyebb ionok lassabban, a nehezek gyorsabban haladnak a detektor felé. Erre a 

tapasztalatra épít a repülési idő analizátor (TOF, Time Of Flight, 1940-es évek). A keletkezett 

ionok gyorsításának köszönhetően a mozgási energiájuk azonos lesz, a zU=mv
2
/2 egyenlet 

szerint (ahol z: ion töltése, U: feszültség, m: ion tömege, v: ion sebessége). Ezért, mivel a 

tömegük fordítottan arányos a sebességükkel, az analizátorban a m/z arányuknak megfelelően 

szeparálódnak egymástól. A repülési idő egzakt mérésének érdekében szükséges, hogy az 

ionok csoportosan, egyszerre hagyják el az ionforrást. Ezért a pulzáló ionforrások (pl. 

MALDI) ideálisan kapcsolhatóak TOF analizátorokkal, de megoldást jelent, ha az 

ionforrásból kilépő ionokat pulzusszerűen gyorsítják [78].  

A mágneses analizátorok (1920as évek) működésének elve a mágneses térbe jutó 

töltött részecskék mozgásának változásán alapul. Amennyiben az ionnyaláb a mágneses tér 
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indukcióvektoraira merőlegesen érkezik és a különböző m/z-vel rendelkező ionok a rájuk 

jellemző sebességgel jutnak a mágnesbe, akkor m/z-jüknek megfelelően eltérő sugarú 

körpályán haladnak tovább. Az ionok elválasztása elérhető állandó sugarú pályán változó 

mágneses erő hatására (tömegspektrométer) is [79]. 

Amíg a TOF analizátor az ionok megtett útjához szükséges ideje szerint és a mágneses 

analizátor az eltérített, különböző m/z-jű ionok körpályájának eltérő sugara szerint válogatja 

szét az ionokat, addig a kvadrupol analizátor az ionok belső energiájának megfelelően 

szeparál. Úgy mint  pl. egy hangolható tömegszűrő, ami tömegegységenként engedi át az 

ionokat.  Alkalmazható egy tömegtartomány pásztázására, ugyanakkor adott m/z-jű ionok 

szűrésére is, ezért gázkromatográfiás, folyadékkromatográfiás és elektroforézis technikákkal 

kiválóan kapcsolható.  

Négy párhuzamosan elhelyezett kör vagy ideálisan hiperbolikus keresztmetszetű rúd 

építi fel. Az ionok elválasztása egyen- és váltóáram együttes alkalmazásával érhető el. A 

rudakon kialakult potenciál (Ф0):  Ф0 = ±(U+Vcosωt), ahol a ω: a rádiófrekvenciás tér 

szögfrekvenciája, U: egyenáram feszültségkomponense, V: váltóáram feszültségkomponense. 

Azok az ionok jutnak el a detektorig, amelyek a kvadrupol rudak között az egyenáram és a RF 

feszültség által létrehozott elektromos térben stabil pályán mozognak.  

 

 

11. ábra 

Kvadrupol tömeganalizátor  

Forrás:http://www.chromacademy.com/resolver-

november2010_Understanding_GCMS_part_1.asp 

 

Az analizátor működését könnyebb megérteni, ha külön-külön értelemezzük az x-z illetve az 

y-z síkban az ionokra ható potenciál teret és az iontrajektóriát. Az x-z síkban lévő 

elektródokra pozitív egyenáramot és váltóáramot kapcsolunk [80]. Amennyiben egy pozitív 
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ion nagyobb tömegű, vagy az alkalmazott váltóáram frekvenciája nagy, úgy az ion az 

elektródokra kapcsolt feszültségek átlaga szerint mozog. Ezért a nagyobb tömegű ionokra 

gyakorlatilag a pozitív potenciál hat, azaz azok az analizátor középtengelyének mentén 

haladnak. Ezzel szemben a kisebb ionokra hat a váltófeszültség is, ezért ha azok kellően 

könnyűek akkor a negatív feszültség hatására felgyorsulnak és az elektródnak csapódnak. Így 

az x-z sík a nagyobb tömegű ionok szűrőjeként működik (12.a. ábra). Az y-z síkban a váltó- 

és egyenáram ugyanakkora mint az x-z síkban, csak ellenkező előjellel. Ennek eredménye, 

hogy a nagyobb tömegű ionok ütköznek az elektróddal, és a kisebb tömegű ionokra ható 

váltóáram pozitív potenciálja miatt azok az analizátor középtengelye felé tartanak, így 

keresztülhaladnak az analizátoron. Ezért az y-z sík a kisebb tömegű ionok szűrőjeként 

működik (12.b. ábra). Kellően jól megválasztott egyen- és váltóárammal, egy adott m/z-jű ion 

halad át az analizátoron (12.c. ábra), majd a feszültségkomponensek változtatásával 

végigpásztázhatunk egy tömegtartományt.  

12. ábra 

Kvadrupol tömegszürő 

 

Amennyiben csak váltófeszültséget kapcsolunk az elektródokra, úgy a kvadrupol a különböző 

m/z-jű ionokat nem választja el, hanem egy irányban tartja, tereli azokat. A kvadrupolban az 

ionok tárolhatóak is, például ha inert gázzal megtöltik, így az ionok az ütközések során 

lelassulnak, csapdázódnak. Az ionok csapdázása előállítható oly módon is, ha a kvadrupol elé 

és mögé egy-egy elektródot tesznek, amelyekre az ionok töltésének megfelelően taszító 

feszültséget kapcsolnak. Ezt a technikát két dimenziós ioncsapdának hívjuk [81].  

A három dimenziós ioncsapda a nagy tárolási időnek köszönhetően alkalmas gáz 

fázisú ionreakciók tanulmányozására. Az ioncsapda kapcsolható gáz- és 
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folyadékkromatográfokkal, az utóbbi esetben főként nagy molekulatömegű biopolimereket 

vizsgálnak.   

 

 

 

      13. ábra 

Kvadrupol ioncsapda 

Forrás: http://ttk.pte.hu/analitika/letoltesek/jegyzet/ch09s02.html 

 

A háromdimenziós kvadrupol ioncsapdát egy gyűrűelektród és két végelektród építi fel. A két 

végelektród földelt, a gyűrűelektródra nagyfrekvenciás feszültséget kapcsolnak. A működési 

elve szerint a gyűrűelektródon alkalmazott váltóáramú elektromos potenciál által létrehozott 

pszeudopotenciál térbe kerülő ionok csapdázódnak, majd a váltóáram amplitúdóját növelve az 

egyre nagyobb m/z-jű ionok egymás után hagyják el az ioncsapdát [82].  

A Fourier transzformációs ion ciklotron rezonancia analizátorban (FT-ICR: Fourier 

Transform Ion Cyclotron Resonance) csapdázott ionok erős mágneses tér hatására körpályára 

kényszerülnek. Az FT-ICR cella henger alakú, melyben csapdázó feszültséget, vagy gázt 

alkalmazva lassítják le az ionokat. A körpályára kényszerült ionok által indukált áramot 

mérik, melynek nagysága arányos a különböző m/z-hez tartozó ionok mennyiségével, 

ugyanakkor a körmozgást jellemző szögfrekvenciát meghatározza az ionok m/z aránya (ω= 

zB/m). Elektromágneses impulzus hatására az ionokat felgyorsítják, megnő a kinetikus 

energiájuk, ezért a mozgásukat leíró körpálya sugara is spirálszerűen nő (4. ábra) [83]. Az ily 

módon kapott idő függvényében mért áram intenzitásgörbéje Fourier transzformáció 

alkalmazásával tömegspektrometriásan értelmezhetővé válik. A transzformációval az áram 

intenzitását a különböző m/z-jű ionok a mozgásukra jellemző saját rezonanciafrekvenciájának 

függvényében láthatjuk. A Fourier transzformáció alkalmazásával nagy felbontású és 

érzékenységű analizátor született, amelyben az ionok órákig csapdázhatóak.  

 

http://ttk.pte.hu/analitika/letoltesek/jegyzet/ch09s02.html
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   a   b   c 

 

14. ábra 

FT-ICR analizátor  

a: mágneses tér hatására körpályára kényszerült ion, b: ion gyorsítása 

c: felgyorsított ion  
Forrás: http://panomics.pnnl.gov/training/tutorials/ft_icr_tutorial.stm 

 

Szintén ionok csapdázása történik az Orbitrap analizátorban, amely egy külső és egy 

belső orsó alakú elektródból áll (15. ábra), amelyekre váltóáramot kapcsolnak. A két elektród 

között létrehozott elektromos térben az ionok az m/z arányukra jellemző szögfrekvenciával 

keringenek. Az ionok által indukált áramot mérik, amelynek intenzitása arányos az ionok 

mennyiségével. Ugyancsak mint az FT-ICR esetében, itt is Fourier transzformáció 

alkalmazásával kaphatunk tömegspektrumot [84].  

 

 

 

 

      15. ábra 

    Iontrajektória az Orbitrap analizátorban 

Forrás: http://people.whitman.edu/~dunnivfm/C_MS_Ebook/CH5/5_5_7.html 

 

http://panomics.pnnl.gov/training/tutorials/ft_icr_tutorial.stm
http://people.whitman.edu/~dunnivfm/C_MS_Ebook/CH5/5_5_7.html
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Míg az elektron ionizációs technikában fragmensek, addig a lágy ionizációs 

módszerekben főként molekulaionok keletkeznek. A molekulaszerkezet, reakciókinetika és a 

fragmentációs utak vizsgálatának igénye hozta el az olyan technikák születését, amelyekben 

az ionokat aktiválni, fragmentálni lehet. A tandem tömegspektrometriában (MS/MS) egy 

általunk kiválaszott iont aktiválunk és fragmentálunk, majd egy második tömegspektrometriás 

analízisben vizsgáljuk. A kiválasztott ionnak, amit anyaionnak hívunk, gyorsítással és inert 

gázzal való ütköztetéssel növeljük a belső energiáját, ami a bomlásához így újabb ionok 

(leányionok) keletkezéséhez vezet. Ezt a technikát ütközés indukált disszociácónak (CID: 

collision-induced dissociation) nevezzük [85]. A fragmensek analízise megtörténhet egy 

második analizátorban, illetve az anyaion kiválasztása, fragmentálása és a leányionok 

vizsgálata egy analizátoron belül is lejátszódhat. Az előbbi mechanizmusra tipikus példa a 

triple kvadrupol (Q1qQ2) [86], az utóbbira az ioncsapda analizátor [87].   

A triple kvadrupol a kiválasztott ion fragmentációját egy ionterelőben végzi, ami lehet egy 

kvadrupol vagy hexapol, oktapol is. Az ionterelő tulajdonság annak köszönhető, hogy a 

rudakra csak váltóáramot kapcsolunk. A triple kvadrupol alkalmazásával nő az analízis 

érzékenysége és felbontása. Az egyik leggyakrabban használt  funkció a Selected Reaction 

Monitoring (SRM), amelyben az első kvadrupolban(Q1) kiválasztjuk az anyaionnak megfelelő 

m/z-jű iont, és már egy előzetes mérésben megállapított legintenzívebb fragmensnek 

megfelelő m/z-jű iont szűrűnk a harmadik kvadrupolban (Q2). Így a két kvadrupol 

tömegszűrése csak az általunk megadott ionra korlátozódik, ennek köszönhető a 

megnövekedett érzékenység. 

Ioncsapda esetében az anyaionok kiválasztása, fragmentációja és a keletkezett leányionok 

vizsgálata ugyanazon az ioncsapdában történik. Mindez azzal az előnnyel jár, hogy a 

fragmensek további bomlásra késztethetőek egy újabb fragmentációval, és ez periódikusan 

ismételhető az ionok mennyiségétől és a fragmentációs viselkedéstől függően.   

 

1.5.4. Nagy hatékonyságú folyadékkromatográfia 

 

Egy többkomponensű minta esetében a tömegspektrometriás analízis során kapott 

tömegspektrum meglehetősen bonyolult, nehezen értelmezhető. Ugyanakkor egy vérplazma, 

vizelet-, talaj-, élelmiszermintában előforduló mátrixalkotók egy tömegspektrumban olyan 

intenzív csúcsot adnának, amelyek a vizsgálandó molekulához tartozó csúcsot elnyomnák. 

Ezért a különböző elválasztástechnikai módszerek és a tömegspektrometria találkozása 

igencsak szükségszerű, sorsszerű volt. Ennek eredményeként, amíg az elválasztástechnikák 
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egy rendkívül érzékeny és pontos detektort kaptak, addig a tömegspektrométeriában az újabb 

ionizációs technikák fejlesztése kapott nagy szerepet.  

Az egyik legelterjedtebb elválasztástechnikai módszer a nagy hatékonyságú 

folyadékkromatográfia (HPLC, high performance liquid chromatography) [88]. Az eltérő 

fizikai-kémiai tulajdonsággal bíró komponensek két fázis közötti különböző megoszlását 

használja ki a folyadékkromatográfia. A LC technika egy ún. állófázissal töltött oszlopot 

használ, amivel a vizsgálandó komponensek kölcsönhatnak. A kölcsönhatás erősségétől 

függően egy adott komponens erősebben vagy gyengébben kötődik meg az állófázison. Az 

oszlopon mozgófázist, eluenst áramoltatunk, melynek kritériuma hogy oldja a mintaalkotókat. 

A komponensek elválasztása akkor jön létre amikor a két fázis közötti megoszlási hányadosuk 

eltérő, így különböző ideig kötődnek meg az oszlopon. Ezeket az időtartamokat retenciós 

időknek hívjuk, amelyek az analízist kvalitatíven jellemzik. A kvantitatív vizsgálat a 

folyadékkromatogramból kapott adott retenciós idejű csúcs alatti terület alapján történik. Az 

elválasztást követő detektálás történhet tömegspektrometriásan. A két technika 

összekapcsolása több problémát is felvetett, például az atmoszférikus nyomású HPLC és a 

vákuumban működő tömegspektrométer összehangolása illetve az eluens elpárolgtatása, hogy 

csak a csupasz molekulaionok kerüljenek az analizátorba [89]. Ennek megoldásaként született 

meg az ESI és az APCI ionforrás. Mindkettő összekapcsolható a folyadékkromatográffal.  
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2. Célkitűzés  

A gyógyszerfejlesztés meghatározó eleme a gyógyszer ADME-Tox (felszívódás, 

eloszlás, metabolizmus, kiválasztódás és toxicitás) paramétereinek ismerete. Ezt 

kiegészítendő a transzportkutatások következében ismertté vált, hogy a sejteket körülhatároló 

membránokat alkotó transzportfehérjéknek alapvető szerepük van a metabolizmus 

folyamatában. Az egyik hangsúlyos transzporter csoportot a multidrog rezisztenciáért ABC-

transzportfehérjék alkotják. A bevezetésben a biológiai membránokról, felépítésükről illetve 

az ABC fehérjékről részletesen írtam. Az ABC-fehérjék farmakológiai szerepüket vizsgálják 

olyan in vitro tesztek, melyek segítségével a kompetitív gyógyszer-gyógyszer és a gyógyszer-

transzporter kölcsönhatások meghatározhatóak. A bevezetésben részletezett módszerek közül 

figyelemreméltóak a kifordított (inside out) vezikulákat alkalmazó transzportkísérletek, mivel 

a vezikula egy olyan lizoszóma amely a vizsgálni kívánt transzportert tartalmazza, azaz 

lényegesebb egyszerűbb felépítésű mint egy sejt. A hagyományos kvantitatív vezikuláris 

transzport mérésekhez radioaktív vagy fluoreszcens szubsztrátokat alkalmaznak. Az 

egyébként közepesen gyors módszer hátránya a kereskedelemben kapható kisszámú 

izotópjelzett molekula.  

Célunk egy olyan érzékeny HPLC-MS módszer fejlesztése volt, amellyel az ABC 

transzporterek szubsztrát illetve inhibitor specificitása széleskörűen vizsgálható. A 

modellkísérletünkhöz az ABCG2 transzportfehérjét választottuk, mert jól jellemzett, nagy 

aktivitású transzporter. A transzportfolyamat szubsztrátjaként az ABCG2 már ismert 

szubsztrátját, a metotrexátot (MTX) választottuk.  

A bevezetésben bemutatott direkt ionizációs technikákat együttesen jellemzi, hogy a minta 

vizsgálata nem igényel mintaelőkészítést, így az analízis egyszerűbbé válik és annak ideje 

lényegesen csökken. További célunk volt egy olyan DESI-MS módszer fejlesztése, ami 

meghatározza egy gyógyszermolekula szubsztrát illetve inhibitor tulajdonságát.  

Kutatásunk másik célja gyógyszerek és azok metabolitjainak tömegspektrometriás 

meghatározása volt, amelyek különböző transzportfolyamatok termékeiként jelentek meg 

patkány illetve humán bőrszöveten. Molekulák vérből bőrfelületre három lehetséges út szerint 

juthatnak, verejtékkel és/vagy sebummal, intercelluláris diffúzióval a sejtmembrán mentén és 

transzcelluláris diffúzióval. A bevezetésben részletesen írtam az ide kapcsolódó verejték és 

szébum vizsgálatokról. Az első DESI módszert közlő publikáció bemutatta 

gyógyszervegyületek kimutatását vér vagy vizelet minta vétele nélkül, ennek folytatásaként 

olyan klinikai kémiában használatos teszteket szerettünk volna fejleszteni, ami kiválthatja a 

vér és vizelet alapú vizsgálatokat. 
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3. Kísérleti rész 

 

3.1. Az ABCG2 transzporter aktivitásának tömegspektrometriás vizsgálata 

3.1.1. A vezikuláis transzport kísérlethez szükséges anyagok 

 

Az adenozin-trifoszfátot (ATP), a jelöletlen metotrexátot, a HPLC tisztaságú vizet és 

acetonitrilt  a Sigma Aldrichtól, a radioaktív H
3
-metotrexátot az Inzintától (Magyarország) és 

az ecetsavat a Reanaltól vásároltuk. A szűrésekhez használt FHLC membránt a Millipore-tól, 

a C18 szilárd fázisú extrakciós (SPE) oszlopokat és a vákuum manifoldot a Biotage-tól 

szereztük be. A HPLC analízishez a Merck által gyártott Purospher STAR C18 HPLC 

oszlopot (2,1mm x 55 mm, 3 m) használtunk. A vezikulum szűréséhez saját fejlesztésű 

szűrőházat alkalmaztunk.  

 

3.1.2. Vezikuláris transzport assay előállítása 

 

A vezikuláris transzport assay vizsgálathoz rekombináns baculo vírusokkal fertőzött 

Sf9 rovarsejteket használtunk [90]. A vírusok humán ABCG2 transzportfehérjét kifejező 

cDNS-t tartalmaztak. Így ABCG2 transzportfehérjében gazdag sejtmembránnal határolt 

rovarsejtek jöttek létre, amelyekből vezikulákat állítottak elő [91]. Az Sf9 rovarsejtek 

plazmamembránjában nincs koleszterin, viszont az ABCG2 aktivitása szignifikánsan megnő 

koleszterin jelenlétében, ezért a rovarsejtek lizálása és homogenizálása során előállított 

vezikulumhoz koleszterint adtak [92].  

A kifordított (inside out) vezikula metotrexát ATP-függő felvételét a Jedion Kft. által 

tervezett és készített gyors szűrőrendszerben vizsgáltuk (16. ábra). A metotrexát (MTX) 

felvétele a következő összetételű 7.0 pH-jú transzport assay pufferben jött létre: 7 mM MgCl2, 

65 mM KCl, 2mM ditiotreitol, 47 mM MOPS-Tris. A kísérletekhez felhasznált pufferhez 

HPLC-MS mérésnél 90 g, a DESI –MS vizsgálatok esetében 60 g membrán vezikulát, 4 

mM ATP-t és a MTX vizsgálandó mennyiségét adtuk. 

 

3.1.3. A transzporter aktivitásának HPLC-MS vizsgálata 

 

A transzportfolyamat 37 °C-on ment végbe. Az inkubációs idők letelte után a reakciót 

jéghideg 800 l pufferrel (70 mM KCl, 40 mM MOPS-Tris, pH=7) állítottuk meg, majd a 
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vezikulummintát vákuumot alkalmazva 0,45 m pórusátmérőjű FHLC membrán (Millipore, 

Bedford, MA, USA) filterre szűrtük.  

 

 

16. ábra 

Szűrőrendszer 

 

 

Ezután a filtert kétszer 5 ml jéghideg pufferrel lemostuk, majd a vezikulumot 3 ml 

metanol/víz (95/5) eleggyel roncsoltuk. 

 

 
 

a.                       b.                             c. 
    

 

17.ábra 

Vezikuláris transzportfolyamat vizsgálatának mintaelőkészítése. a: transzport assay mix pipettázása a 

filterre, b: vezikulum szűrése, c: roncsolás, majd a bepárlást és visszaoldást követő HPLC-MS analízis 

Szűrőház 

             Vákuum manifold 

Szerves oldószer 

      LC-MS 
 

Transzport 

assay mix 
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A roncsolás a metotrexát elúcióját eredményezte. Az analízis megbízhatóságának 

ellenőrzésére belső standardet használtunk. A molekulaszerkezetek hasonlósága miatt belső 

standardnek a folsavat választottuk, amit az eluáló metanol/víz (95/5) elegyhez adtunk (17. 

ábra).  

A szűrőházat és a gyűjtőedényt C18 SPE oszloppal kötöttük össze azzal a céllal, hogy a 

vezikulumból származó lipideket adszorbeálja, így védtük az elválasztás során használt HPLC 

C18 oszlop élethosszát illetve C18 tulajdonságát (18. ábra).  

 

 

 

18. ábra 

A vezikulák roncsolásakor használt berendezés,  

A C18 SPE oszlop a lipidek megkötését szolgálja 

 

Az eluátum gyűjtéséhez használt üveg kémcsövek használatakor azt tapasztaltuk, hogy a mért 

metotrexát koncentráció szórása nagy. Ezért a metotrexát nem specifikus adszorpciójának 

elkerülésére polipropilén csövet alkalmaztunk, amely használatával az analízis szórása 

csökkent. Az eluátumot bepároltuk, majd a kapott száraz anyagot 100 l acetonitril/víz (5/95) 

elegyben visszaoldottuk. Az ily módon kapott oldat MTX tartalmát HPLC-MS módszerrel 

vizsgáltuk. A HPLC-MS módszer kivitelezése Jasco XLC biner gradienst képző HPLC 

pumpával (Jasco International, Tokyo, Japan) kapcsolt TSQ Quantum Discovery triple 

kvadrupol tömegspektrométerrel (Thermo Finnigan, San Jose, USA) történt. A metotrexát és 

folsav elválasztásához LiChroCART 55-2 Purospher STAR RP-18 (Merck) HPLC oszlopot 

alkalmaztunk. Mozgófázisként 0,1 % ecetsavat tartalmazó acetonitril és 0,1% ecetsavat 

Szűrőház 

C18 SPE oszlop  

Gyűjtőedény 



Kísérleti rész 

 48 

tartalmazó víz elegyet használtunk, amelynek összetétele a beállított gradiens-program szerint 

a következőképpen alakult (1. táblázat):  

 

 

 

Idő (perc) 0,1 % ecetsav tartalmú 

víz 

0,1% ecetsav tartalmú 

acetonitril 

0 95% 5% 

1 95% 5% 

3 50% 50% 

4 30% 70% 

6 95% 5% 

9 95% 5% 

 

1. táblázat 

HPLC gradiens program metotrexát és folsav elválasztására 

 

Az injektált minta térfogata 5 l, az alkalmazott áramlási sebesség 200 l/perc volt. A 

tömegspektrometriás analízis pozitív ion módban, elektrospray ionforrást alkalmazva történt. 

A maximálisan elérhető érzékenység érdekében selected reaction monitoring (SRM) módban 

mértünk, metotrexát esetében a 455-308, folsav esetében a 442-295 ionátmenetet szűrtük. A 

módszer kimutatási határa 1ng/ml.   

 

3.1.4. Transzportfolyamat követése DESI-MS vizsgálattal 

 

A 37°C-on történő inkubációt követően 10 l-nyi vezikulumot 200 l jéghideg 

pufferben (70 mM KCl, 40 mM MOPS-Tris, pH=7) szuszpendáltuk, majd leszűrtük. A 

szűrőrendszer felépül az általunk készített szűrőházból és az azzal összekapcsolt polipropilén 

fecskendő lueres csatlakozójához erősített 0,45 m pórusátmérőjű FHLC filterből (Millipore). 

Az FHLC filter mechanikai stabilitását úgy növeltük, hogy egy 1mm vastag, 20 m 

pórusátmérőjű HDPE fritet helyeztünk alá (19. ábra). Az FHLC filterre szűrt vezikulákat 500 

l pufferrel lemostuk majd a száradásukat követően a MTX transzportját DESI-MS tecnikával 

vizsgáltuk.   
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19.ábra 

Transzportkísérlet DESI-MS vizsgálatának mintaelőkészítése 

 

 

A DESI-MS módszerhez átalakított ionforrású Omnispray ionforrást használtunk (Prosolia 

Inc., Indianapolis, IN, USA) ami egy LTQ Discovery Fourier transzformációs Orbitrap 

tömegspekrométerhez (Thermo Fisher Scientific, Bremen, Germany) kapcsolódott. A DESI 

módszerhez alkalmazott metanol/víz (1:1) spray oldószer áramlási sebessége 1l/perc volt. A 

spray kapillárisra optimalizált 4,5 kV nagy feszültséggel és 360 m/s áramlási sebességű 

porlasztó gázzal dolgoztunk. A spray beesési szögét 60°-ra állítottuk. A spray csúcsa és a 

felszín közötti távolságot 4 mm-re optimalizáltuk, mivel fontos hogy a töltött cseppek elérjék 

az összes vezikulát.  A maximális jelintenzitás 0°-os begyűjtési szög beállításával érhető el 

(20. ábra). A tömegspektrometriás analízis selected ion monitoring (SIM) módban történt, a 

455,1791 m/z-jű ion intenzitásának követésével. A tömegspektrométer fűtött kapillárisát 100 

°C-ra és a tube lens potenciált 100 V-ra állítottuk.  
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20 .ábra 

Transzportkísérlet DESI-MS vizsgálata 

 

 

A transzpotfolyamat során felvett MTX koncentrációkat a HPLC-MS analízis során kapott 

kromatográfiás csúcsok területeiből számoltuk. A transzport kinetikai paramétereit a 

GraphPad Prism 3.00 verziójú szoftverrel számoltuk (GraphPad Software, San Diego, CA, 

USA).   
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3.2. Non-invazív bőrvizsgálatok DESI-MS technikával 

3.2.1. A mérésekhez használt készülékek, vegyszerek 

 

A human és patkány bőrvizsgálatokhoz használt OmniSpray (Prosolia, Indianapolis, 

21. ábra) DESI ionforrás a kísérleteink során egy LCQ Duo kvadrupol ioncsapda 

tömegspektrométerhez (Thermo Finnigan, San Jose, CA, USA), illetve egy LTQ Orbitrap 

Discovery Fourier transform tömegspektrométerhez (Thermo Fisher Scientific Inc., Brema, 

Németország) kapcsolódott. Az áramütés lehetőségének kiküszöbölésének céljából a DESI 

ionforrás nagyfeszültségű áramkörbe egy 4 GΩ-os ellenállást építettünk. A módszerhez 

alkalmazott etanol/víz (1:1) spray oldószer áramlási sebessége 2 l/perc volt. 9 bar nyomású 

porlasztó gázzal dolgoztunk. A spray beesési szögét az optimális beállítástól függően 60° és 

180° között állítottuk be. A spray csúcsa és a felszín közötti távolságot 3 mm-re állítottuk (21, 

22., 23. ábra). 

A kísérletekhez szükséges etanolt és vizet a Mercktől (Darmstadt, Németország), dimetil-

tioureát és angiotenzin II-öt a Sigma-Aldrichtól (Steinheim, Németország), a ketamint a 

Richtertől (Budapest, Magyarország) és a xylazint a Bayertől (Leverkusen, Németország) 

vásároltuk. 

 

 

21. ábra 

OmniSpray ionforrás 
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      22. ábra 

 

Bőrvizsgálat DESI-MS tecnikával 

 

A gyógyszerek, és azok metabolitjai vérből diffúzió útján, illetve verejtékkel vagy 

szébummal együtt jutnak a felszínre. A bőrfelület és a spray  töltött cseppjei közötti 

interakció eredményeként létrejött hatóanyagok vagy metabolitok  molekulaionjait 

vizsgáltuk.   

 

 

 

 

23. ábra 

Non invazív, in vivo bőrvizsgálat DESI-MS technikával 
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3.2.2. Állatkísérletek  

 

Az állatkísérletek a Semmelweis Egyetem Egyetemi Állatkísérletes Bizottság 

engedélyével és Az állatok védelméről és kíméléséről szóló 1998. évi XXVII. törvény 

szellemében zajlottak. A kísérletekben 8-10 hetes hím patkányok vettek részt. A méretüknek 

megfelelő ketrecben éltek, ad libitum etetésben és itatásban volt részük. A kereskedelemben 

kapható patkányeledellel táplálkoztak és vizet ittak. 12-12 órát töltöttek világosban (6:00-

18:00) és sötétben, állandó páratartalmú levegőben.  

 

3.2.2.1. Cukorbeteg patkányok 

 

60 mg/kg dózisú intraperitoneális sztreptozotocin (Sigma-Aldrich. Steinheim, 

Németország) injekció hatására cukorbetegséget idéztünk elő [93]. A cukorbetegséget az 

injekció beadására egy héttel később jelentkező poliuria és glükózuria betegségek 

megerősítették. A kontroll-csoport patkányai szintén 8-10 hetesek voltak, intraperitoneálisan 

4,5 pH-jú 0,1 mol/l citrát puffert kaptak. A patkányok farkából származó vérből egy 

kereskedelemben kapható Accu-Check vércukorszintmérővel (Roche Hungary, Budaörs, 

Magyarország) állapítottuk meg a vér glükóz koncentrációját. A továbbiakban azok az állatok 

vettek részt a kísérletekben, amelyeknek a vércukortartalma nagyobb volt, mint 15 mmol/l. A 

tömegspektrometriás mérések a sztreptozotocin injekció beadását követően 4 héttel később 

kezdődtek el.   

 

3.2.2.2. Oxidatív stressz kimutatása patkány talpáról 

 

Közvetlenül a DESI-MS mérések előtt az oxidatív stressz kimutatására 50mg/kg 

dózisú intraperitoneális dimetil-tiourát injekciót kaptak [94]. Ezután négy napon keresztül egy 

bőr alá ültetett ozmótikus minipumpából (Alzet, Palo Alto, California, USA) óránként 33 

g/kg dózisú Angiotenzin II jutott a szervezetükbe [99]. 

A DESI-MS kísérletek során a patkányokat elaltattuk 50 mg/kg dózisú intraperitoneális 

ketaminnal és 10 mg/kg dózisú xylazinnal vagy 35 mg/kg dózisú intraperitoneális 

pentobarbitállal (Phylaxia-Sanofi, Budapest, Magyarország (23.ábra).   
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23. ábra 

Oxidatív stressz kimutatása DESI-MS módszerrel 
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4. Eredmények és értékelés 

4.1. Membrántranszport vizsgálat 

 

A kutatómunkám egyik fő célkitűzése a tömegspektrometriás módszerek bevezetése 

volt a membrántranszport vizsgálatok területére. A membrántranszport folyamatok 

tanulmányozására hagyományosan – a biokémiai vizsgálatok más területeihez hasonlóan – 

radioaktív jelzéses módszereket használnak, amint azt a dolgozat bevezetésében részletesen 

tárgyaltam. A hagyományos módszerekkel szemben a tömegspektrometria előnyei közé 

tartozik a radioaktív izotópok elhagyása következtében fokozódó munkabiztonság, valamint a 

módszer vegyület-szintű szelektivitása. Az izotópjelzéses módszerek tömegspektrometriás 

módszerekkel történő helyettesítése azonban túlmutat az egyszerű funkcionális cserén. Amíg 

az izotópjelzéses módszerek esetében a radioaktivitásnak köszönhetően nem kell közvetlen 

fizikai hozzáférhetést biztosítani a mintához, addig a tömegspektrometriás módszerek 

esetében a vizsgálandó (ill. meghatározandó) anyagmennyiség minden molekuláját be kell 

vinnünk az analizátorba, ugyanis a tömegspektrometria nem sugárzást, hanem az anyag 

ionizált molekuláit detektálja. 

 

4.1.1. HPLC-MS módszerfejlesztés 

 

A tanulmányozott membrán transzport folyamatok vizsgálata esetében a hagyományos 

eljárás szerint a membrántranszportert tartalmazó kifordított (inside-out) vezikulákat a 

radioaktív izotóppal jelölt szubsztrát oldatába helyezzük, majd ATP jelenlétében vizsgáljuk, 

hogy a transzporter fehérje valóban megnöveli-e a szubsztrát koncentrációját a vezikula 

belsejében. Ez utóbbi paraméter meghatározásához a vezikulákat kiszűrjük az oldatból, majd 

szcintillációs módszerrel vizsgáljuk a szűrő membrán radioaktivitását. Klasszikus 

tömegspektrometriás módszerek, mint például a folyadékkromatográfia – tömegspektrometria 

(HPLC-MS) esetében a szűrőmembrán nem vizsgálható közvetlenül. A kiszűrt vezikulák 

szubsztráttartalmának vizsgálatához a vizsgálandó molekulák oldatfázisba vitele valamint a 

vezikulák egyéb komponenseitől történő elválasztása szükséges. Ezeket a lépéseket 

kutatómunkám során a szűrőmembránok elúciójával, valamint az eluátumok szilárd fázisú 

extrakciós tisztításával és folyadékkromatográfiás elválasztásával oldottam meg. Munkám 

első lépéseként olyan folyadékkromatográfiás módszert fejlesztettem ki, amelynek 

segítségével a modellvegyületként használt metotrexát nagy pontossággal és megfelelő 
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érzékenységgel kimutatható. Irodalmi adatok figyelembevételével a fordított fázisú 

folyadékkromatográfiás detektálás és pozitív elektroporlasztásos (electrospray; ESI) ionizáció 

használata mellett döntöttem [95,96]. A módszerfejlesztési munka első lépéseként 

megvizsgáltam a metotrexát ESI-MS illetve ESI-MS/MS (tandem tömegspektrometriás) 

detektálásának lehetőségeit és ellenőriztem a módszer érzékenységét, illetve linearitását.  

A metotrexát 454 g/mol  moláris tömegének megfelelően a protonált molekulaionja 455 

tömeg/töltés-nél detektálható, illetve a fragmentációból keletkezett legintenzívebb leányion 

308 tömeg/töltésnél jelenik meg a tömegspektrumban.  

 

 

 

 

24.ábra 

  

  Metotrexát       Folsav 

  M= 454 g/mol      M=441 g/mol 

 

 

A különböző koncentrációjú metotrexát oldatokból kapott kalibrációs összefüggés a 25. ábrán 

látható. 
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25. ábra 

Metotrexát kalibrációs görbéje 

 

  Mivel a minta-előkészítés során a vizsgálandó vegyület egy része elveszhet, 

mindenképpen szükséges volt megfelelő belső standard használata. Bár analitikai szempontok 

alapján az ideális belső standard a vizsgálandó molekula stabil izotóppal (
2
H, 

13
C) jelzett 

változata, az én esetemben stabil izotóppal jelzett metotrexát nem állt rendelkezésre, így más, 

a metotrexáthoz kémiailag hasonló belső standardot kellett találnom. Mivel a metotrexát egy 

folsav-antagonista (a folsav biológiai kötőhelyeit blokkolja), kézenfekvőnek látszott a folsav 

használata belső standardként. A folsavat a metotrexáthoz hasonlóan elemeztük ESI-MS és 

ESI-MS/MS segítségével. A folsav ideálisan detektálható a 442 tömeg/töltés arányú 

molekulaionból ütközéses disszociáció útján keletkező 295 tömeg/töltés arányú ion 

monitorálásával. A kalibrációs összefüggés alapján a két vegyület lineáris tartománya 

nagyban átfed, így nem volt akadálya a folsav belső standardként történő használatának. Az 

ESI-MS/MS paramétereinek optimális beállítását metotrexát és folsav 0,1 % ecetsav tartalmú 

acetonitril/víz 1:1 arányú keverékével mint oldószerrel készült 1,00 µg/ml koncentrációjú 

oldatával végeztük. Az optimális beállításhoz tartozó értékeket a 2. táblázat tartalmazza. 

 

Tömegspektrometriás paraméterek Értékek 

Spray voltage 4 kV 

Tube lens potential 70 V 

Sheath gas pressure 20 psi 

Aux gas pressure 10 psi 

Collosion energy 40 eV 

Collosion pressure 1.5 mbar 
 

2. táblázat 

Metotrexát tömegspektrometriás elemzésének ESI-MS/MS paraméterei 
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A tömegspektrometriás módszer beállítását követően került sor a 

folyadékkromatográfiás módszer kifejlesztésére. A folyadékkromatográfiás módszer esetében 

egy kifejezetten HPLC-MS alkalmazásokhoz kifejlesztett ún. narrow-bore (kis belső 

átmérőjű) oszlopot használtunk. Tekintettel arra, hogy a módszerrel kettő molekuláris 

komponens szelektív detektálását kívántuk megvalósítani, valamint a folyadékkromatográfiás 

elválasztás fő szerepe a vezikuláris poláris lipid komponensektől történő elválasztás volt, egy 

viszonylag gyors, gradiens elúciós módszer kifejlesztése mellett döntöttem. A 

folyadékkromatográfiás módszerfejlesztés első lépéseként savas (0.1% ecetsav) valamint 

semleges (10 mM ammónium acetát) pH mellett vizsgáltam a kimutatandó komponensek 

viselkedését víz/acetonitril gradiens esetében, 5% B 95% A → 100 % B gradiens tartományt 

használva. Mivel az ecetsav használata mind a kromatográfiás csúcsalak, mind pedig a 

tömegspektrometriás érzékenység szempontjából kedvezőnek bizonyult, a végleges 

módszernél 0,1% ecetsavat adtunk mind a vizes, mind a szerves oldószeres fázishoz. A 

gradiens elúciót metotrexátot és folsavat tartalmazó mintákkal optimáltuk. Az optimális 

gradiens programot az 1. táblázat, az ehhez tartozó kromatogramot a 26. és 27. ábra mutatja. 

A módszer linearitását és érzékenységét vizsgáltuk olyan módon, hogy a metotrexáttal 

különböző mértékben adalékolt minták mindegyikékez 50 ng/ml folsavat adtunk belső 

standardként. A kalibrációs összefüggést az 28. ábra mutatja. A módszer kimutatási határa 0.2 

ng/ml volt és a módszer lineárisnak bizonyult az 5 – 1000 ng/ml tartományban.  

 

 

Idő (perc) 0,1 % ecetsav 

tartalmú víz 

0,1% ecetsav 

tartalmú acetonitril 

0 95% 5% 

1 95% 5% 

3 50% 50% 

4 30% 70% 

6 95% 5% 

9 95% 5% 

 

 

 

1. táblázat 

HPLC gradiens program metotrexát és folsav elválasztására 
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26. ábra 

 

Folsav analízis kromatogramja és a hozzá tartozó 442-295 átmenetnek megfelelő 

Selected Reaction Monitoring (SRM) módban felvett tömegspektrum 
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27. ábra 

 

Metotrexát analízis kromatogramja és a hozzá tartozó 455-308 átmenetnek megfelelő 

Selected Reaction Monitoring (SRM) módban felvett tömegspektrum 
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28. ábra 

Metotrexát HPLC-MS technikával felvett kalibrációja, belső standard: folsav 

 

4.1.2. Mintaelőkészítés: Szűrőház fejlesztés, vezikulák roncsolása 

 

Munkám következő lépése a vezikuláris transzportvizsgálat során keletkező, kiszűrt 

vezikulákat tartalmazó szűrő tömegspektrometriás vizsgálatra történő előkészítésének 

megoldása volt. Tekintettel arra, hogy a szűrőmembránok kémiai szempontból nem feltétlenül 

optimálisak a tömegspektrometriás mintaelőkészítéshez, munkám második szakaszában a 

feladat az ideális szűrőmembrán megtalálása és a mintaelőkészítési protokoll kidolgozása 

volt. A hagyományosan használt cellulóz és nylon membránok esetében komoly veszélyként 

merült fel a membránok kölcsönhatása az elúcióhoz használt oldószerekkel, ezért ezekben az 

esetekben alapvetően nagy víztartalmú oldószereket használtunk. Alternatívaként felmerült a 

fluorozott polimer membránok használata, ugyanis ezekben az esetekben az oldószerek nem 

oldják fel, ill. nem duzzasztják a membránt. A vizsgálatok során további nehézséget jelentett, 

hogy egyes membránok esetében a membrán anyaga olyan mértékben lágy, hogy a 

mechanikai stabilitás biztosítása érdekében ezeket a membránokat egy polipropilénből készült 

alátétre helyezik. Az elúciós paraméterek optimálása során 4 különböző oldatot használtunk 

az elúcióhoz, 4 különböző membrán esetében, a gyárilag biztosított (Milipore) polipropilén 
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szűrőházat használva egy szilárd fázisú extrakcióhoz készült vákuum manifoldon. Az 

eredményeket a 3. táblázat tartalmazza. 

 

Membrán filter Eluáló oldatok Mért cMTX  

(ng/ml) 

Cellulóz-acetát és cellulóz-

nitrát keveréke (MF-

Millipore) 

Víz/MeOH (5/95) 0 

Nylon Víz/MeOH (10/90) 0 

PVDF (Durapore) Víz/ACN (5/95) 0-5 

PTFE  (FHLC) Víz/MeOH (5/95) 10-22 

    

3. táblázat 

Vezikuláris transzportvizsgálatnál alkalmazott filterek és a leoldott metotrexát 

koncentrációja 

 

A táblázatból jól látható, hogy elfogadható eredményeket kizárólag a politetrafluoretilén 

(PTFE, köznapi nevén Teflon) membrán esetében kaptunk, azonban ebben az esetben sem 

közelítették meg a kinyerés értékek a 100%-ot, valamint ebben az esetben is nagy szórást 

tapasztaltunk. Felmerült a lehetősége annak, hogy a PTFE membrán polipropilén alátét 

lemeze a felelős a nem megfelelő visszanyerési értékekért. Ezt követően a teszt mintát 

felvittük egy polipropilén alátét lemezre, és elvégeztük rajta az elúciós kísérleteket. A 

kísérletekből egyértelműen kiderült, hogy mind a metotrexát, mind pedig a folsav egy része 

irreverzibilisen adszorbeálódik a polipropilén felületen. Ezen eredmények alapján célszerűnek 

látszott egy PTFE szűrőház valamint PTFE alátét beszerzése, azonban ezek egyike sem volt 

elérhető kereskedelmi forgalomban. Mivel a HPLC-MS mérések alapján (ahol a minta 

lényegében folyamatosan érintkezésben van saválló acél felületekkel) egyértelmű volt, hogy a 

saválló acél nem okoz hasonló problémát, egy saválló acélból készült szűrőházat terveztünk a 

Jedion Kft. munkatársainak a segítségével. Az új szűrőház esetében a szűrőmembránt egy 

saválló acél szitalemez tartja, így a polipropilén alátét használata kiküszöbölhető. Az új 

szűrőházat a korábbiakhoz hasonló módon, egy szilárd fázisú extrakcióhoz készült ún. 

vákuum manifoldhoz csatlakoztatva használtuk. A saválló acél szűrőházat a korábbiaknak 

megfelelően teszteltük, ebben az esetben szinte teljes mértékben kiküszöbölhető volt a 

memória effektus, valamint a visszanyerés értékek szórása is a megfelelő tartományba esett.  

  A vezikuláris transzportvizsgálatok esetében a másik problémát a vezikulák 

viszonylagos stabilitása jelentette. A transzportvizsgálatok végeztével ugyanis a vezikulákat 
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kiszűrjük a transzport elegyből, viszont a mérés szempontjából érdekes transzportált 

molekulák a membránon feldúsult vezikulák belsejében találhatóak. Annak érdekében, hogy 

ezeket a molekulákat visszanyerjük, mindenképpen szükséges a vezikulák „felnyitása” azaz a 

vezikuláris szerkezet irreverzibilis roncsolása. Tekintettel arra, hogy a vezikulák – a sejtekkel 

ellentétben – nem rendelkeznek fehérje alapú belső vázzal (citoszkeleton), a lipid kettős réteg 

megbontása a szerkezet roncsolódásával fog járni. Alapvetően kétféle megoldással 

próbálkoztunk, egyrészt a szerkezet mechanikus roncsolásával, másrészt pedig a 

membránlipidek szerves oldószerrel történő szolvatációjával. A kísérletekhez metotrexátot 

tartalmazó rovarsejt vezikulákat használtunk. A mechanikus roncsoláshoz a vezikulákat 

tartalmazó membránt mostuk, majd nagy víztartalmú oldószerbe helyezve ultrahangos 

fürdőben ill. ultrahangos sejtroncsolóval végeztük a vezikulák felbontását. Az ultrahangos 

sejtroncsoló berendezés sajnos nem csak a vezikuláris szerkezetet, hanem a PTFE membránt 

is roncsolta, így ennek a használatától eltekintettünk a továbbiakban. Az ultrahangos fürdő 

esetében azonban a módszer által biztosított energia nem bizonyult elégségesnek, ami a 

visszanyert metotrexát mennyiség szórásán mutatkozott meg elsősorban. A szerves oldószeres 

roncsolás (l. feljebb) esetében a legsúlyosabb ellenérv a vezikuláris membránkomponensek 

leoldásának a veszélye volt, azonban ez a megközelítés leegyszerűsítette az analitikai belső 

standard bevitelének a módját, ugyanis ebben az esetben a folsavat egyszerűen az elúciós 

oldószerhez adjuk az elúciót megelőzően. (Bár elméletileg a belső standardnak a vezikula 

belsejében kellene jelen lennie ismert koncentrációban, ez nem megvalósítható a transzport 

folyamat megzavarása nélkül.) Tekintettel arra, hogy a vezikuláris membrán – a 

membránfehérjéken kívül – elsősorban foszfolipideket és koleszterint tartalmaz, a 

membránkomponensek felvitele az oktadecilszilika kromatográfiás állófázisra igen komoly 

problémákat okozhat. Ezen komponensek ugyanis nem, vagy nem teljes mértékben 

eluálhatóak a felhasznált metanolos vagy acetonitriles mozgófázissal, mivel az alacsony 

polaritású acilcsoportok és a kromatográfiás állófázis alkilcsoportjai közötti Van der Waals 

erők meglehetősen erősek. A koleszterin esetében további problémát jelent, hogy a vegyület 

nem is detektálható az alkalmazott elektrospray ionizációs tömegspektrometriával, azaz a 

jelenlétéről csak közvetett információ áll a rendelkezésünkre. A poláris/ionos lipidek esetében 

ez a probléma nem áll fenn, azonban ezen molekulák irreverzibilis kötődése a kromatográfiás 

állófázishoz az állófázis fizikai-kémiai jellegének megváltozásával jár, ami megváltoztatja a 

kromatográfiás tulajdonságokat is. Mindazonáltal megvizsgáltuk a vezikuláris lipidek 

jelenlétének hatását a metotrexát elúciójára. Az eredmények az alábbi ábrán láthatóak. 
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29. ábra 

Vezikuláris lipidek hatása a metotrexát eluciójára 

 

Az ábra jól mutatja, hogy mind a kromatográfiás csúcsszélesség, mind pedig a retenciós idő 

nagy mértékben változik amennyiben a vezukuláris lipidkomponensek is jelen vannak a 

folyadékkromatográfiás oszlopra injektált mintában. Bár kísérletet tettünk a leoldáshoz 

használt oldat szerves oldószertartalmának csökkentésére, 95%-os metanol tartalom alatti 

értékek esetében a visszanyerés jelentős mértékben csökkent. A kromatográfiás oszlop 

megóvásának érdekében így alternatív megoldásra volt szükség. Tekintettel arra, hogy a 

metotrexát és a folsav nem mutat lényegi retenciót 95% metanol/5% víz oldószer esetében 

oktadecil-szilika állófázison, kézenfekvőnek látszott egy oktadecil-szilika részecskékkel 

töltött szilárd fázisú extrakciós oszlop beiktatása az elúciós folyamatba. A szilárd fázisú 

extrakciós oszlopot – mivel ez is ún. luer csatlakozókkal van ellátva – egyszerűen be tudtuk 

illeszteni a vákuum manifold és a saválló acél szűrőház közé (30. ábra) 
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    a.     b.             c. 

        

30. ábra 

Vezikuláris transzportfolyamat vizsgálatának mintaelőkészítése. a: transzport assay mix 

pipettázása a filterre, b: vezikulum szűrése, c: roncsolás, majd a bepárlást  és 

visszaoldást követő HPLC-MS analízis 

 

 

 Ilyen módon az eluátum azonnal keresztüláramlik a szilárd fázisú extrakciós eszközön, 

mielőtt a gyűjtőedénybe jutna. A módszer hatékonyságát ellenőriztük metotrexát tartalmú 

vezikulákat használva modell mintaként. Amíg folsav és metotrexát esetében a viszanyerés 

értékek 97,4±2,2 %, illetve 96,2±1.8 % voltak, a foszfolipidek (foszfatidil-etanolamin, kolin, 

inozitol, szerin) nem voltak kimutathatóak a szilárd fázisú extrakciós tisztítás után. További 

előnye a metanolos elúciót követő fordított fázisú tisztításnak, hogy a membránfehérje jellegű 

komponenseket eltávolítjuk a vizsgálandó mintákból. Az ilyen módon létrejövő minták 

azonban közvetlenül nem vizsgálhatóak a túlságosan magas koncentrációjú szerves 

oldószertartalom miatt. Bár elméletileg lehetséges a minta vízzel történő hígítása, ez olyan 

    Vákuum  

    manifold 

Transzport assay mix 
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mértékű érzékenység csökkenéssel járt volna, hogy a lehetőséget elvetettük. Ehelyett a nagy 

metanol tartalmú mintákat szárazra pároltuk, kihasználva hogy sem a folsav, sem a metotrexát 

nem illékony. A minták szárazra párolása egyébként megoldotta a metanol jelenlétében 

felmerülő kromatográfiás elúciós problémákat is, ugyanis a szárazra párolt mintát egyszerűen 

a gradiens kromatográfiás módszer kezdeti oldószer összetételének megfelelő oldatban vettük 

fel, majd injektáltuk a kromatográfiás oszlopra.  

 

4.1.3. Transzportfolyamat kinetikai paramétereinek meghatározása 

 

Amint azt a bevezetés szakaszban már részletesen ismertettem, a transzport 

kísérleteket rovarsejtekből nyert, sejtszervecskéket ideálisan nem, viszont membránférjéket 

tartalmazó „kifordított” vezikulákkal végzik. Tekintettel arra, hogy az aktív transzportot 

végző ABC transzporterek a sejtből kifelé szállítanak egyes molekulákat, a vezikulát „ki kell 

fordítani” ahhoz, hogy a belsejében csapdába essen a transzportált szubsztrát vegyület. Mivel 

az ABC transzporter aktív transzportot végez (ti. energiát használ fel a molekula membránon 

történő átviteléhez), a működéséhez energiaforrásra, azaz ATP-re van szüksége. 

Összefoglalva, egy, kifordított vezikulába épített, vad típusú transzporter molekula ATP 

jelenlétében a vezikula belsejébe gyűjti a folytonos közegben jelen levő szubsztrátot. Ez a 

jelenség számos lehetőséget biztosít egy transzportvizsgálati módszer validálására, vagyis 

arra, hogy valóban a vezikulák belsejében felhalmozódott szubsztrát mennyiséget mérjük egy 

adott módszerrel, és az valóban az adott transzporter által végzett aktív transzport útján került 

a vezikula belsejébe. Pozitív kontrollként olyan Sf9 rovarsejt vezikulákat használtunk ATP és 

metotrexát jelenlétében, amelyek megfelelő pozícióban tartalmazták az ABCG2 transzporter 

fehérjét. Negatív kontrollként elvégeztük a kísérletet először ATP helyett AMP-t adva az 

elegyhez. Ilyen módon meghatározható a passzív transzport mértéke. Ezután olyan vezikulát 

használtunk, amely funkcióját vesztett mutáns ABCG2 transzportert tartalmazott (K86M 

fehérje), annak érdekében, hogy kizárjuk esetleges más, a metotrexátot szintén transzportáló 

membránfehérje jelenlétét. A vezikuláris transzportot 10 percig végezve 0,1 mM metotrexát 

koncentráció mellett az 4. táblázatban látható eredményeket kaptuk. 
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Fehérje típusa/ ATP v. AMP Mért cMTX  (ng/ml) 

ABCG2, ATP, MTX 1527 ± 16% 

ABCG2, AMP, MTX 88 ± 40% 

Nincs membrán, ATP, MTX 9 ± 30% 

K86M, ATP, MTX 15 ± 40% 

     

4. táblázat 

Vezikuláris transzport vizsgálat  

ABCG2 fehérjét tartalmazó inside-out vezikulában ATP v. AMP felhasználásával, 

vezikula nélkül, illetve mutáns ABCG2 transzportert tartalmazó vezikulában 

 

  Az eredmények jól mutatják, hogy mind az ATP, mind pedig a vad típusú transzporter 

fehérje jelenléte szükséges a transzport jelenség végbemeneteléhez, az elvárásoknak 

megfelelően. Ezen kísérletek egyértelműen bizonyították, hogy a tömegspektrometriás 

módszerrel lehetséges a transzportfolyamat kvalitatív detektálása, radioaktív izotópok 

felhasználása nélkül. A kapott relatív szórás értékek valószínűsítik a módszer kvantitatív 

alkalmazhatóságát is. Ennek vizsgálata, illetve szemléltetése érdekében elvégeztük a 

modellrendszer kinetikai vizsgálatát is az LC-MS módszer segítségével. A kinetikai 

vizsgálatok során tanulmányoztuk a transzport folyamat időfüggését, valamint szubsztrát 

(azaz metotrexát) koncentráció függését. Az időfüggés esetében 0,1 mM koncentrációjú 

metotrexát oldatot használtunk a transzport kísérlethez és a párhuzamos kísérleteket 0, 1, 2, 5 

és 10 perc után állítottuk le, 5 párhuzamost használva. A meghatározott metotrexát 

anyagmennyiség értékeket az adott kísérletben használt membránfehérje mennyiségére 

normalizáltuk. A membránfehérje mennyiségét immunokémiai módszerrel határoztuk meg. A 

kísérletek mellett párhuzamosan vak mintákat is vizsgáltunk az idő függvényében, amelyek 

ATP helyett AMP-t tartalmaztak. A vak minták elemzése során nyert anyagmennyiség 

értékeket a normalizálást megelőzően kivontuk a kísérletileg meghatározott anyagmennyiség 

értékekből. Az eredményeket az 30. ábra mutatja. Az eredményeket a Michaelis-Menten 

összefüggésből (l. alább) következtetett elméleti függvénnyel illesztettük. Az elvárásoknak 

megfelelően a vezikuláris metotrexát koncentráció nő az idő függvényében, azaz a 

membránon keresztüli koncentráció gradiens fokozódik, azonban tart egy bizonyos maximális 

értékhez. 
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30. ábra 

A metotrexát transzportjának időfüggése (A) és koncentrációfüggése (B) 

 

Ennek a telítési jelenségnek a magyarázata meglehetősen egyszerű. A szubsztrát 

koncentrációja a vezikula belsejében fokozatosan növekszik, amíg a folytonos közegben – a 

nagy felesleg miatt – lényegében nem változik. Ilyen módon a transzporternek ezt a kémiai 

potenciál különbséget kell legyőznie ATP felhasználásával. Egy bizonyos koncentráció 

különbség esetében azonban az ATP→ADP + Pi folyamat által termelt energia már nem 
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elégséges a transzport véghezviteléhez, valamint elindul a párhuzamos ellenirányú, passzív 

transzport is. Ezek összességében meghatározzák a maximálisan elérhető koncentrációt. A 

szubsztrát koncentrációfüggést hasonló körülmények között vizsgáltuk, 10, 100, 200, 500, 

1000, 2000 és 5000 µM metotrexát koncentrációk mellett, 10 percig végezve a vizsgálatot 

minden egyes koncentráció érték esetében, 5 párhuzamos meghatározást végezve. Ebben az 

esetben is végeztünk vak méréseket és az eredményeket a fentebb leírt módon értékeltük ki. A 

koncentráció függés esetében is határozott telítődési jelenséget tapasztaltunk, ami elvárható 

volt a transzportfolyamat Michaelis-Menten kinetikáját tekintve. Az elméletből következő 

koncentrációfüggvényt illesztettük az adatokra és ilyen módon meghatároztuk a transzport 

Michaelis állandóját (Km) és maximális sebességét (Vmax). Az utóbbi 2800 pmol/mg/percnek, 

az előbbi 580 µM-nak adódott, amely értékek jó egyezést mutatnak az irodalmi értékekkel. 

(~3000, ill. 650) Az eredmények értékeléseképpen elmondhatjuk, hogy a kifejlesztett 

tömegspektrometriás módszer segítségével a vezikuláris transzportfolyamatok a 

hagyományos módszerekkel összehasonlítható módon vizsgálhatóak. A tömegspektrometriás 

módszer előnyei közé sorolható, hogy nem igényli radioaktív izotópok használatát, továbbá 

nagymértékben specifikus a meghatározandó komponensre/szubsztrátra nézve, ami különösen 

előnyös metabolikus folyamatokkal szorosan kapcsolt transzportfolyamatok vizsgálata esetén. 

A módszer egyik hátránya a tömegspektrometriás analitikai rendszer beszerzésének egyszeri 

jelentős költségigénye, valamint a módszer viszonylagos összetettsége a hagyományos 

szcintillációs módszerrel összehasonlítva. Reményeim szerint idővel mind a két faktor súlya 

csökkenhet, különös tekintettel a specifikus „dedikált” fogyóeszközök kifejlesztésének 

lehetőségére.  

 

4.1.4. Transzportfolyamat vizsgálata DESI-MS technikával 

 

A transzportfolyamatok vizsgálata esetén nem feltétlenül szükséges a folyamat 

kinetikai állandóinak meghatározása. A gyógyszeriparban a kérdés gyakran csupán az, hogy 

egy adott transzporter szubsztrátjának tekint-e egy adott gyógyszermolekulát. Mivel tipikusan 

nagy számú gyógyszermolekula jelöltet vizsgálnak több transzporterrel kapcsolatban, esetleg 

többféle kombinációban, a jelenleg alkalmazott technikák – ide értve az általam kifejlesztett 

tömegspektrometriás módszert is – túlságosan lassúak egy adott gyógyszermolekula család 

kimerítő vizsgálatához. Ezen felismerés vezetett egy minden eddiginél gyorsabb, azonban 

csak kvalitatív eredményeket szolgáltató tömegspektrometriás módszer kifejlesztésének 

gondolatához. Mivel a tömegspektrometriás ionizációs technikák egy része képes szilárd/gáz, 
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ill. folyadék/gáz határfelületen jelen levő molekuláris komponensek közvetlen ionizációjára, 

kézenfekvőnek látszott a membránfelületen jelen levő vezikulák közvetlen, deszorpciós 

ionizációs vizsgálata. Laboratóriumunkban több éve foglalkoztunk az atmoszferikus 

nyomáson működő deszorpciós ionizációs technikák fejlesztésével és alkalmazásával, 

különös tekintettel a deszorpciós elektrospray ionizációra (DESI). A DESI módszer – amint 

azt a bevezetésben már részletesen áttekintettem – elektromosan töltött folyadékcseppek 

szilárd felületekkel történő ütközését használja a szilárd felületeken jelen levő molekuláris 

komponensek tömegspektrometriás vizsgálatára (l. 9. ábra). A technika egyik előnye, hogy 

nem igényel semmiféle mintaelőkészítést, továbbá tetszőleges szilárd felület (pl. emberi ujj 

bőrfelülete, l. alább) vizsgálható a segítségével. A transzportvizsgálatok esetében az 

elsődleges kérdés nem a membránszűrőn jelen levő vezikulák vizsgálhatósága volt, hanem 

sokkal inkább az, hogy a DESI módszerrel igen jó hatásfokkal ionizálódó foszfolipidek 

mellett detektálhatóak-e a metotrexát, illetve a folsav ionjai. A vizsgálatokat a DESI oldószer 

összetételének optimálásával kezdtük meg. FHLC membránra a transzportkísérletek során 

használt (l. kísérleti rész) mennyiségű vezikulát vittünk fel, majd a szárított vezikularétegre 

cseppentettük a metotrexát metanolos oldatát, megszárítottuk, majd különböző metanol/víz 

oldószerelegy összetételek mellett vizsgáltuk DESI-MS módszerrel. Bár a mind a metotrexát 

mind a foszfolipidek ionizációját elősegíti az elegy növekvő metanoltartalma, sajnos a 

foszfolipidek szupressziós effektusa lényegében elnyomja a metotrexát tömegspektrometriás 

jelét 60%-nál nagyobb metanoltartalom felett. Ilyen módon a metanol/víz 1:1 arányú 

keverékének használata mellett döntöttünk. További problémát jelentett, hogy a DESI spray 

által adott időpontban vizsgált terület pár száz µm
2
 ami a spray teljes defókuszálásával sem 

növelhető néhány mm
2
 fölé. Ezzel szemben egy 25 mm átmérőjű szűrőmembrán felülete 491 

mm
2
, amelynek teljes elemzése éppen a DESI analízis értelmét kérdőjelezi meg. A problémát 

olyan módon oldottuk meg, hogy a szűrőmembránt egy 1mm belső átmérőjű, konkáv luer 

külső geometriájú polipropilén csőre rögzítettük, majd ehhez egy konkáv luer belső 

geometriájú elemet rögzítettünk, és ezen keresztül vittük fel a vezikulákat tartalmazó mintát. 

Ilyen módon a vezikulák egy 1 mm átmérőjű, kör alakú területen koncentrálódtak, melynek 

DESI vizsgálata nem igényelte a minta mozgatását. A kísérleti felépítést az 32. ábra 

szemlélteti.  
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32. ábra  

A: Transzportkísérlet DESI-MS vizsgálatának mintaelőkészítése 

B: Transzportkísérlet DESI-MS vizsgálata 

 

 

Bár a DESI analízis nem teszi lehetővé a pontos mennyiségi elemzést, a technikával 

megvizsgáltuk a fentebb leírt kísérletsort 5 párhuzamos kísérletet végezve. A pozitív 

kontrollként az ABCG2 transzportert tartalmazó, „kifordított” Sf9 vezikulákat inkubáltunk 
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metotrexát oldatában, ATP jelenlétében 10 percig, majd a vezikulákat felvittük a fentebb leírt 

1 mm átmérőjű membránfelületre és DESI-MS módszerrel vizsgáltuk. Ehhez hasonlóan még 

két kísérletsorozatot végeztünk. A második esetben az ATP mellett fumitremorgin c-t (FTC; 

egy specifikus ABCG2 inhibitor) adtunk az elegyhez, a harmadik esetben viszont sem ATP-t, 

sem pedig FTC-t nem adtunk hozzá. Mind a három esetben meghatároztuk a metotrexát 

molekulaionjának tömegspektrometriás intenzitását, valamint ennek szórását. Az 

eredményeket a 33. ábra mutatja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. ábra 

ABCG2 transzporter működésének DESI-MS vizsgálata 

 

Az eredmények azt mutatják, hogy a transzport végbemenetele egyértelműen kimutatható, sőt, 

az inhibitor jelenlétében meglevő reziduális aktivitás is megkülönböztethető volt az ATP 

hiányában egyáltalán nem lejátszódó transzport esetétől. A DESI-MS módszerrel emellett 

megvizsgáltuk a transzport időfüggését is és tendenciózusan a várt eredményt kaptuk, amely 

hasonlít a HPLC-MS (ill. szcintillációs) módszerrel mért görbére, csak a szórásértékek 

nagyobbak mintegy egy nagyságrenddel (34. ábra). 

 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

In
te

g
ra

te
d

 P
e
a
k
 A

re
a

ATP

FTC

+ + -

- + -



Eredmények és értékelés, Membrántranszport vizsgálat 

 73 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

0 2 4 6 8 10 12

time (min)

In
te

g
ra

te
d

 P
e
a
k
 A

re
a

 

34. ábra 

DESI-MS technikával mért transzport időfüggése 

 

 

Az eredmények jól mutatják, hogy a DESI módszer alkalmas a transzport folyamatok szemi-

kvantitatív vizsgálatára, amely különösen előnyös lehet nagy mintaszámú tanulmányoknál. A 

DESI-MS módszer időigénye mintegy 3-5 másodperc, szemben a HPLC-MS módszer 3-10 

perces időigényével.  
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4.2. Bőrfelület vizsgálata DESI-MS technikával 

4.2.1. Exogén és endogén eredetű komeponensek meghatározása 

 

A szabad emberi bőrfelület közvetlen tömegspektrometriás vizsgálatának a lehetőségét 

a DESI technika kifejlesztése tette lehetővé. Már az első DESI módszerrel foglalkozó 

publikáció leírta ezt az érdekes alkalmazást, amely lehetővé tette orálisan adagolt 

gyógyszervegyületek kimutatását vér vagy vizelet minta vétele nélkül, lényegében néhány 

másodperc alatt [62]. Ezen korábbi megfigyelések alapján döntöttünk az alkalmazás 

részletesebb vizsgálata mellett, abban a reményben, hogy orvosi diagnosztikában használható, 

minimálisan invazív klinikai kémiai (esetleg igazságügyi orvostani) teszteket tudunk 

kifejleszteni, amelyek kiválthatnak egyes vér, illetve vizelet alapú vizsgálatokat. A korábbi 

vizsgálatok esetében a DESI vizsgálathoz használt porlasztóegységet lényegében változatlan 

formában alkalmazták, azonban szisztematikus vizsgálatokhoz mindenképpen szükséges volt 

egy reprodukálható geometriát biztosító távtartó rendszerre, amely gondoskodik róla, hogy a 

porlasztó csúcs-bőrfelület és a bőrfelület-tömegspektrométer bemenet távolságok állandóak. 

Ez azért is különösen fontos, mert amennyiben a DESI módszert natív felületek vizsgálatára 

használjuk, belső standard használata nem lehetséges. Ennélfogva bármilyen mennyiségi 

meghatározáshoz a csak a nyers tömegspektrometriás csúcsintenzitásokat tudjuk használni, 

amelyeket nagymértékben befolyásol az ionforrás és a minta relatív geometriája. További 

feladat volt az ionforrás munkabiztonsági szempontból történő fejlesztése. Az eredeti 

kísérletek során használt felépítés szerint a 4-6 kV elektromos potenciálon levő 

porlasztócsúcs 1-4 mm távolságra volt a mintázandó bőrfelülettől, ami – tekintettel az 

alkalmazott nagyfeszültségű tápegység 10 mA maximális áramerősségére – életveszélyes 

áramütést okozhat. További problémát jelentett a 250-300 °C-ra hevített tömegspektrometriás 

bemeneti kapilláris, ami ugyancsak néhány mm-es távolságra volt a minta felületétől. Bár 

ebben az esetben „csak” égési sérülés veszélye áll fenn, a módszer gyakorlati 

alkalmazhatóságának szempontjából ez is elfogadhatatlan. A problémák megoldására egyrészt 

egy PTFE-ből készült keretet fejlesztettünk ki a Jedion Kft. munkatársaival közösen. A keret 

lehetőséget biztosít mintegy 5mm átmérőjű szabad bőrfelület DESI tömegspektrometriás 

analízisére. Az áramütés veszélyét olyan módon oldottuk meg, hogy a nagyfeszültségű 

áramkörbe 4 GΩ-os ellenállást építettünk, amely 1 A alá csökkenti az áramkörön 

keresztülfolyó áram erősségét 4 kV nagyfeszültség beállítás esetében. Ez az áramerősség 

tartomány már nem veszélyes az emberi szervezetre, különös tekintettel arra, hogy az emberi 

testen keresztüli rövidzárlat esetén a tényleges áramerősség a 100 nA-t sem éri el. A 
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tömegspektrométer kapilláris bemenetét egyszerűen meghosszabbítottam mintegy 4 cm-rel, 

ami ugyan minimális (<15%) érzékenységcsökkenéshez vezet, viszont egyszerűbbé teszi a 

mintavételt, és – tekintettel a saválló acél meglehetősen rossz hővezető képességére – 

megoldja a fentebb körvonalazott munkavédelmi problémát is. További módosításként a 

szokásosan használt metanol-víz elegyet etanol-víz elegyre cseréltük, úgyszintén 

munkavédelmi szempontok figyelembevétele miatt. Az ilyen módon nyert kísérleti felépítést 

a kísérlet részben ismertetett paraméterek mellett használtuk bőrfelület vizsgálatára. 

Egészséges önkénteseket a laboratórium dolgozói közül toboroztunk a kísérletekhez.  

A kísérletek első szakaszában a bőrfelületet, mint DESI mintahordozót vizsgáltuk. A 

korábbi tanulmányokból világos volt a számunkra, hogy a DESI technika esetében nagy 

fontossággal bír a felület geometriai mintázata, valamint kémiai adszorpciós sajátosságai [58].  

 

 

 

35.ábra 

Humán bőrfelület vizsgálata DESI-MS technikával 

 

 

A vizsgálatok során rodamin 6G és bradikinin vizes-etanolos oldatait cseppentettünk föl az 

önkéntesek mutatóujjára, különböző koncentrációban. A vizsgálatok célja a vonatkozó LOD 

és LLOQ értékek, valamint a módszer linearitásának megállapítása volt. Amint azt alábbi 

táblázat mutatja, az LOD (Limit of Detection) és LLOQ (Lower Limit of Quantification) 

értékek minden esetben az 1µg/mm
2
 érték alatt volt, továbbá a módszer lineárisnak bizonyult 

2-3 nagyságrend széles tartományban.  
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 LOD (g/mm
2
) LLOQ (g/mm

2
) 

Rodamin 6G 0,11 0,45 

Bradikinin  0,22 0,55 

  

5. táblázat 

Bőrfelületre cseppentett rodamin 6G és bradikin oldatok DESI-MS vizsgálata 

 LOD és LLOQ értékek 

 

Bár a méréseink elsődleges célja nem a pontos mennyiségi meghatározás kidolgozása volt, az 

információ nagy fontossággal bír a módszer bármilyen alkalmazását illetően. Egyrészt ezen 

adatok alapján megbecsülhető, hogy mely alkalmazások lehetségesek, másrészt lehetőséget 

teremt szemi-kvantitatív meghatározásra. További fontos megfigyelés volt, hogy mind a kettő 

vegyület esetében a vegyületre jellemző tömegspektrometriás jel 3-10 másodperc alatt a 

műszer kimutatási határa alá csökkent, azaz a módszer nem szenved komoly memória 

effektusoktól.   

A módszer kezdeti jellemzését követően megvizsgáltuk az önkéntesek mutatóujj 

bőrfelületét, összesen 12 esetben mind pozitív, mind pedig negatív ion módban. Tipikus 

tömegspektrumok az 36. ábrán láthatóak.  
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36.ábra 

Bőrfelületről pozitív (a) és negatív (b) ionmódban felvett DESI-MS spektrumok 

 

A vizsgálatok közös jellemzője volt, hogy az első néhány spektrumban egyes ionok nagy 

intenzitást mutattak, azonban ezek néhány tíz másodperc alatt lényegében eltűntek a 

tömegspektrumból, és helyettük más, lényegesen alacsonyabb intenzitású ionok jelentek meg 

a spektrumban. Ezen megfigyelésekből arra következtettem, hogy az analízis kezdetén a 

bőrfelületen jelen lévő vegyületeket detektáljuk, amelyek különböző forrásból származnak. 

Bár a rendelkezésünkre álló tömegspektrométer nem volt alkalmas egyes ionok egyértelmű 

azonosítására, tekintettel a készülék korlátozott tömegspektrometriás felbontására, ettől 

függetlenül a molekulatömeg és MS/MS kísérletek segítségével sikerült legalábbis 

hozzávetőleges azonosítást elvégezni. Az eredményeket az 6. táblázat tartalmazza.  
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 Molekulaion (m/z) Fragmens (m/z) 

Koffein 195, M+H
+
 138 

Metil-4-hidroxibenzoát 153, M+H
+
 121 

Pantoténsav 220, M+H
+
 90 

 

6.táblázat 

Exogén eredetű vegyületek kimutatása bőrfelületről 

 

 

Az azonosítás alapján a legtöbb vegyület – és így a kezdeti tömegspektrometriás jel is – 

exogén eredetű. A legtöbb vegyület élelmiszer- (pl. koffein) ill. kozmetikum-eredetű  

(paraben, tokoferol, pantoténsav). Ezek mellett viszonylag nagy koncentrációban mutattunk ki 

különböző műanyag lágyítókat is. Az első perc után lényegében állandó – bár kisebb 

intenzitású – jelek azonban jórészt biológiai eredettel hozhatóak összefüggésbe. Ezek közt 

fontos megemlíteni a karbamidot és a kreatinint a pozitív iont képző vegyületek közül, illetve 

a tejsavat, piroszőlősavat és különféle zsírsavakat a negatív iont képző vegyületek közül (36. 

ábra). Elképzelésünk szerint az első csoportba tartozó (tranziens) jelek tipikusan különféle 

tárgyak megérintésekor vagy kozmetikumok alkalmazásakor a bőrre kerülő molekulák, amíg 

a második (konstans) csoportba tartozó jelek a bőr mirigyei által kiválasztott komponensek. 

Ez utóbbi feltételezést az a megfigyelés is alátámasztani látszik, hogy a második csoportba 

tartozó jelek több mint fél órán keresztül megfigyelhetőek, lényegében változatlan intenzitás 

mellett. Bár a bőrfelületre külső forrásból odakerült vegyületek kimutatása fontos lehet 

biztonsági alkalmazások (pl. repülőtereken robbanóanyag kimutatása) szempontjából, a bőr 

mirigyei által kiválasztott vegyületek kimutatása, illetve hosszabb távú monitorozása sokkal 

nagyobb jelentőséggel bír. Amennyiben minden kétséget kizáróan tudunk kvalitatív/szemi-

kvantitatív információt nyerni egyes, a véráramban keringő molekuláris komponensekről, a 

módszer új fejezetet nyithat a klinikai kémiában illetve az igazságügyi orvostanban.  

Annak érdekében, hogy további bizonyítékot szerezzünk egyes bőrfelületről 

kimutatott vegyületek eredetét illetően, egy kísérletben ugyanazt a vegyületet juttattuk a 

bőrfelületre két különböző módon és az eredményeket összehasonlítottam. Először is nem 

dohányzó egészséges önkéntesek mutatóujját izopropanolos papírvattával alaposan 

megtisztítottuk, majd DESI spektrumot vettünk fel róla pozitív ion módban. Ezt követően a 

kérdéses bőrfelületet cigarettából eltávolított szárított dohánylevéllel dörzsöltük be, majd 

ismét DESI spektrumot vettünk fel a bőrről. A kapott spektrumokban nagy intenzitással 

bukkan fel az m/z 163-as ion, egyértelműen jelezve a nikotin jelenlétét. Az elvárások szerint a 
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nikotinjel néhány tíz másodperc után nem volt már kimutatható, azaz a spray „lemosta” a 

dohány alkaloidokat a bőrről. Párhuzamos kísérletben dohányzó munkatársak bőréről vettünk 

fel DESI spektrumot, úgy, hogy előtte 12 órán át nem dohányoztak. A spektrumok 

lényegében nem tartalmaztak nikotin jelenlétére utaló jelet. Ezt követően az önkéntesek 

elszívtak egy cigarettát, szabad téren, úgy, hogy a cigarettát a másik kezükben tartották, 

miközben a vizsgálandó kezüket kesztyű borította.  

 

 

37. ábra 

Dohányzást követő nikotin és kotinin kimutatása DESI-MS módszerrel 

 

A cigeratta elszívása után a kesztyűt eltávolítottuk, a mutatóujj bőrfelületét izopropanolos 

papírvattával megtisztítottuk, majd DESI módszerrel vizsgáltuk pozitív ion módban (37. 

ábra). A mérést az elkövetkező két órában 10 percenként megismételtük, minden alkalommal 

alaposan megtisztítva a felületet. A nikotin jelét folyamatosan sikerült a bőrfelületről 

kimutatni. Az m/z 163 ion intenzitása kis mértékben csökkent a két órás kísérlet során, de 

még az utolsó mintázási pontnál is sikerült megbízhatóan kimutatni, továbbá MS/MS 

kísérlettel igazolni az ion kémiai identitását. A nikotin molekulaionjának intenzitásváltozását 

a 38a. ábra mutatja, összehasonlítva a két kísérlet eredményeit. 
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A kísérletekből jól látható, hogy amíg a bőrfelületre „dörzsölt” nikotin jele percek alatt a 

kimutatási határ alá csökken, addig a szervezet által kiválasztott nikotin – lényegében a 

nikotin farmakokinetikai sajátosságait követve – folyamatosan jelen van a bőrfelületen.  

 

38. ábra 

a) ■: Dohányzást követő nikotin kimutatása bőrfelületről, mintavétel: 10 

percenként 

    ●:Bőrfelületre mesterségesen felvitt nikotin kimutatása, mintavétel: 10 

percenként 

b) Kotinin farmakokinetikai görbéje 

 

További fontos megfigyelés volt, hogy a második kísérletsorozatban sikerült a nikotin fő 

metabolitját (a nikotin metabolizmusát az 38b. ábra szemlélteti), a kotinint is kimutatni a 

bőrfelületről. Az m/z 177-es iont az első kísérletsorozatban nem sikerült megfigyelnünk a 

bőrfelületről, bár irodalmi adatok alapján a dohánylevél tartalmaz kotinint, ez valószínűleg a 

készülék korlátozott érzékenységének volt köszönhető. A dohányzó önkéntesek esetében 

azonban a kotinin minden esetben kimutatható volt, és a molekulaion intenzitása a kotinin 
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farmakokinetikai viselkedésének megfelelően változott, azaz a dohányzás után fokozatosan 

jelent meg, majd egyértelmű maximumot mutatott az idő függvényében (37b. ábra) [97]. Ezen 

megfigyelések egyértelműen bizonyítják, hogy hidrofil metabolitok (ill. xenobiotikumok) 

esetében a bőrfelületen külső vagy belső forrásból származó komponensek egyértelműen 

megkülönböztethetőek, valamint azt, hogy a bőrfelületről hosszabb ideig detektálható 

komponensek egyértelműen a szervezetből származnak.  

Bár ezek a felismerések alapvetően bíztatóak a módszer klinikai kémiai és igazságügyi 

orvostani alkalmazhatóságát illetően, valószínűsíthető volt, hogy alacsonyabb polaritású 

(inkább hidrofób karakterű) komponensek esetén nehezebb meghatározni a kimutatott 

molekulák eredetét. Bár nem állt rendelkezésünkre a nikotinhoz hasonlóan könnyen 

hozzáférhető hidrofób modell vegyület, egy munkatársunk véletlen balesete szerencsés 

alkalmat teremtett a propofol (1,5-diizopropil-fenol) anesztetikum vizsgálatára. A vegyület 

alapvetően hidrofób karakterű, beadása is olajos emulzió formájában történik. A 

munkatársunk vállficamot szenvedett, és a repozíciót propofol anesztézia mellett hajtották 

végre. A repozíció után úgy döntött, hogy folytatja a munkát, így meg tudtuk vizsgálni a 

bőrfelületét a propofol beadását követő mintegy 50 órában. Bár a propofol felezési ideje a 

véráramban mintegy 30-60 perc [98], az általunk felvett adatok lényegesen lassabb 

eliminiációt mutattak (39. ábra). Párhuzamos kísérletben propofol emulziót (Diprivan; Astra 

Zeneca) dörzsöltünk egészséges önkéntes mutatóujj bőrfelületébe, majd izopropanolos 

papírvattával megtisztítottuk és elvégeztük a DESI-MS vizsgálatot, hasonló időfüggés mellett, 

mint a korábbi kísérletben. Az eredményeket úgyszintén az 39. ábra mutatja. Bár a kezdeti 

csökkenés mértéke nagyobb volt, a propofol fél-életideje (elsőrendű kinetikát feltételezve) 

mindkét esetben 7-8 óra közötti időnek adódott, amely jól mutatja, hogy hidrofób vegyületek 

lényegesen lassabban eliminálódnak a bőrből, illetve valószínűség szerint a zsírszövetből is.  
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39. ábra 

Propofol kimutatása bőrfelületről DESI-MS módszerrel 

 ■: propofol beadását követően 

●: ujjra mesterségesen felvitt propofol 

 

Ilyen módon a DESI módszer hidrofób metabolitok és gyógyszermolekulák esetében is 

alkalmas a bőr mirigyei által kiválasztott komponensek kimutatására, azonban sem a 

molekulák eredete nem határozható meg egyértelműen, sem pedig farmakokinetikai 

információ nem szűrhető le ezen vizsgálatokból. A módszer használatát valószínűleg az 

limitálja, hogy egy adott gyógyszermolekula milyen gyorsan ürül ki a bőrből a vérkeringésből 

történő kiürülést követően, azaz milyen mértékben kerül kiválasztásra a faggyú- és milyen 

mértékben a verejtékmirigyek által. Elképzeléseink szerint ugyanis a késleltetett elimináció a 

faggyúmirigyek váladékában történő akkumulációval hozható összefüggésbe elsősorban és az 

irha zsírszövete csak másodlagos szerepet játszik.  
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4.2.2. Krónikus és akut oxidatív stresszes állapotok modellezése 

 

A propofol esetében tapasztaltak ellenére megkíséreltük összehasonlítani a 

hagyományos, vér alapú farmakokinetikai vizsgálatok eredményét a párhuzamos, DESI alapú 

vizsgálatokéval, ugyanis a technika – legalábbis egyes gyógyszermolekulák esetében – 

magában hordozza a non-invazív, vérvétel nélküli farmakokinetikai vizsgálatok lehetőségét. 

Tekintettel arra, hogy ezek a kísérletek gyakori vérvétellel járnak, patkány modell (Wistar) 

használata mellett döntöttünk. Az állatvédelmi szempontok figyelembevételével a DESI-MS 

kísérleteket más, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen folyó kutatásokhoz kapcsoltan 

végeztük oly módon, hogy a kísérleteink nem jártak további vérvétellel, illetve további 

kísérleti állatok feláldozásával. Az állatok egy, a cukorbetegséggel kapcsolt oxidatív stressz 

jelenség vizsgálatával foglalkozó projekt részeként kerültek beszerzésre. Számos kísérlethez – 

ilyen minden, huzamosabb fájdalommal járó kísérlet – az állatokat ketaminos anesztéziának 

vetették alá, amelyhez xylazin adagolása társul. Tekintettel a DESI vizsgálat nem-invazív 

jellegére, valamint arra, hogy az állatoktól egyébként is vért vettek rendszeres időközönként, a 

két kísérletsorozat végrehajtható volt párhuzamosan. Fontos problémát jelentett a rágcsálók 

bőrének extrém heterogenitása a kísérletek során. Bár kézenfekvőnek látszott az állatok 

fülének vagy farkának a mintázása egyszerűen a könnyű hozzáférés miatt, sem a ketamin, sem 

pedig a xylazin nem volt kimutatható ezen bőrfelületekről. Mivel a rágcsálók nagy 

mennyiségű verejtéket választanak ki a talpuk bőrén keresztül, megkíséreltük a talp 

vizsgálatát DESI-MS módszerrel. A kísérleti felépítést a 40. ábra mutatja.  

 

40. ábra 

Patkány talp vizsgálat DESI-MS tecnikával 
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A felépítés viszonylag egyszerűen volt használható alvó állatok esetében, azonban a 

kísérletek mintegy 1/3 részében az állatok már nem álltak az anesztetikum hatása alatt, ami 

jelentősen megnehezítette a talp vizsgálatát. Ezt a problémát rövid távú éteres kábítással 

oldottuk meg. A patkányok talpáról felvett spektrumot a 41. ábra mutatja. A spektrumban 

megfigyelhetőek a ketamin, a xylazin és a kreatinin molekulaionjai.  

 

 

41. ábra 

Patkány talpának vizsgálata 

 

A DESI vizsgálatokat a kísérleti részben leírtaknak megfelelően végeztük, minden egyes 

időpont esetében 1 percig. A DESI vizsgálatokkal párhuzamosan 10 µl vért is vettünk a 

patkányok kanülált farokvénájából, amelyet kifejezetten vérminták felfogására kifejlesztett 

szűrőpapírra vittünk fel. A szárított vércsepp, mint analitikai minta használata mellett azért 

döntöttünk, mert így minimalizálható volt a levett vér mennyisége, valamint könnyen 

szállítható és kezelhető mintához jutottunk. A mintaformátumot egyébként hagyományosan 

az újszülöttkori anyagcsere-betegség szűréshez fejlesztették ki és napjainkban emellett széles 

körben használják a gyógyszeriparban is, úgyszintén állatvédelmi szempontok miatt. A 

vércseppek ketamin tartalmát a szárított vércseppminták kilyukasztása során keletkező 

szárított vércsepp korongok metanolos extraktumának HPLC-MS analízisével határoztuk 

meg. A ketamin és a kreatinin molekulaionjainak intenzitását a 42. ábra mutatja az idő 

függvényében.  
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42.ábra 

DESI-MS módszerrel patkány talpról kimutatott ketamin és kreatinin  

 

 

A ketamin és kratinin jel nem mutat klasszikus farmakokinetikai görbét, valószínűleg a 

mintavételi geometria rossz reprodukálhatóságának következtében. Azonban a ketamin és a 

kreatinin görbe hasonló helyeken mutat lokális minimumokat és maximumokat, így 

kézenfekvőnek látszott hogy a kreatinint használjuk egyfajta belső standardként, azaz 

megvizsgáljuk a ketamin és a kreatinin molekulaionok intenzitásainak a hányadosát az idő 

függvényében.  
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43. ábra 

Patkány talpról (a) és vérből (b) meghatározott ketamin farmakokinetikája  

      

A kapott görbe (43. ábra) jó egyezést mutat a HPLC-MS módszerrel meghatározott 

eredményekkel, azaz – legalábbis a ketaminhoz hasonló molekulák esetén – a DESI-MS alapú 

bőrfelület analízis kiválthatja a vérvétellel járó vizsgálatokat a farmakokinetika területén.  

Az állatokon végzett egyéb patofiziológiai vizsgálatok közben több alkalommal 

sikeresen detektáltuk a reaktív oxigéngyökök befogására használt N,N’-dimetil-tiokarbamidot 

(N,N’- dimethyl-thiourea; DMTU), illetve az ebből az OH• gyökök befogása során keletkező 

DMTU-S-oxidot az állatok bőrfelületéről DESI-MS módszerrel [99, 100]. Az eredeti 

kísérletek során azt vizsgálták, hogy a DMTU milyen mértékben védi meg a szöveteket a 

különböző módon előidézett oxidatív stressztől. Oxidatív stresszes állapotok számtalan akut, 

illetve krónikus betegségben előfordulnak. Akut állapotok között említhetjük meg az 

ischemia-reperfúziós történéseket, amikor egy adott szerv vagy szerv részlet átmenetileg vér- 
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vagy oxigénellátás nélkül marad. Ide tartozik a születés közbeni oxigénhiányos állapot, a 

miokardiális infarktus vagy a stroke. Krónikus betegségek közül a cukorbetegség, az 

érelmeszesedés, a metabolikus szindróma valamint a rák egyes fajtái járnak oxidatív stresszes 

állapottal. Az oxidatív stresszes állapotok közös sajátsága, hogy nagy mennyiségű reaktív 

oxigén gyök keletkezik a sejtekben (pl. NADPH oxidáz által) amelyet a szuperoxid dizmutáz 

nem képes megfelelő sebességgel páros elektronos rendszerekké alakítani. A reaktív oxigén 

gyökök lényegében minden elérhető molekulával, így fehérjékkel, nukleinsavakkal és 

lipidekkel is képesek reagálni, különféle kémiai sérüléseket okozva. Ezen sérülések gyakran 

károsítják az örökítőanyagot, teszik tönkre egyes enzimek biokémiai funkcióját vagy vezetnek 

eikozanoid típusú gyulladásos mediátorok keletkezéséhez. Ez utóbbiak keletkezése gyakran 

hozzájárul önfenntartó gyulladásos folyamatok kialakulásához. Kémiai szempontból a 

leghatékonyabb gyökfogó komponensek a kétértékű kénatomot tartalmazó vegyületek, 

például a metionin, cisztein vagy a mesterséges DMTU. A kísérleteink során a 

DMTU/DMTU-S-oxid arányt kíséreltük meg felhasználni az oxidatív stressz mértékének 

kvantifikálására. Mivel DMTU beadása után mind a két speciesz molekulaionja egyszerűen 

detektálható az állatok talp bőrfelületéről, ennek az aránynak a viselkedését vizsgáltuk 

különböző, patofiziológiai szempontból jól leírt oxidatív stressz modellben. Az első 

modellrendszerben a cukorbetegség (II-es típusú diabétesz) hatását vizsgáltuk krónikus 

modellben, illetve angiotenzin II adagolásával idéztünk elő további, akut oxidatív stresszt az 

állatmodellben. A kísérletek részletes leírását l. feljebb, a kísérleti részben. A cukorbeteg 

állatmodellt sztreptozotocin beadásával hoztuk létre, amely szelektíven elöli a hasnyálmirigy 

inzulint termelő Langerhans-féle szigetsejtjeit. A kísérleti-, illetve kontrollcsoportnak naponta 

adtunk be DMTU oldatot intraperitoneálisan, majd vizsgáltuk a bőrről kimutatható 

DMTU/DMTU-S-oxid arányt. A diabéteszes csoport esetében az arány egyértelműen a 

DMTU-S-oxid irányába tolódott el, mutatva a cukorbetegség velejárójaként jelentkező 

szervezet-szintű oxidatív stresszt. A kísérlet negyedik napján az állatokba angiotenzin II-t 

adagoló mikropumpákat ültettünk be. Az angiotenzin II számos különféle útvonalon át növeli 

a szervezet reaktív oxigén gyök termelését [101]. A kísérletünk esetében az angiotenzin 

adagolása mind a kontroll, mind pedig a cukorbeteg kísérleti csoport esetében drámaian 

eltolta a DMTU/DMTU-S-oxid arányt. Az eredményeket a 44a. ábra szemlélteti. Az ábrán 

továbbá az is megfigyelhető, hogy az egészséges kontroll állatok szervezete képes 

alkalmazkodni az angitenzin II okozta oxidatív stresszhez, amit a DMTU/DMTU-S-oxid 

arány néhány nap után bekövetkező korrekciója mutat. 
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44. ábra 

Oxidatív stressz vizsgálata  

a) krónikus betegségmodell: N,N’-dimetil-tiokarbamid (DMTU:105 m/z) 

adagolásával, DMTU és DMTU-S-oxid (121 m/z) monitorizálásával, 4. napon 

Angitenzin II adagolása 

b) akut betegségmodell: szívinfarktus utáni helyreállt vérellátást követkető 

oxidatív stressz kimutatása DESI-MS technikával 

 

A módszer teljesítőképességét tovább vizsgáltuk akut miokardiális infarktus modellben. A 

kísérlet során az állatok koronális ligáció műtéten estek át, azaz műtéti úton csökkentettük a 

szívizom egy részének vérellátását DMTU adagolása mellett mintegy 60 percre. Az állatok 

bőrfelületét 10 percenként vizsgáltuk, majd eltávolítottuk az érszorítót, és ezt követően 5 

percenként továbbvizsgáltuk a DMTU/DMTU-S-oxid arányt. Az eredményeket az 44b. ábra 

szemlélteti. Az ábra jól mutatja, hogy az oxidatív stresszes állapot nem az iszkémiás, hanem a 
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reperfúziós esemény után következik be, azaz amikor az oxigénhiányos állapotban tartott 

szívizom újra oxigénben gazdag vérhez jut. A megfigyelések teljes összhangban voltak a 

korábbi elvárásokkal, azaz megállapíthatjuk, hogy egy gyors, egyszerű és közvetlen módszert 

sikerült kifejlesztenünk az oxidatív stresszes állapotok jellemzésére, amely mind krónikus, 

mind pedig akut oxidatív stresszes állapotokban képes lényegében valós idejű információt 

adni az állapotról, vérvétel teljes kiküszöbölésével. 
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5. Következtetések 

 

Doktori munkámban biológiai transzportfolyamatokat vizsgáltam 

tömegspektrometriás technikákkal.  

Az ABCG2 transzportert tartalmazó vezikulákat felhasználó modellkísérletünkben 

fejlesztett szűrőrendszer és HPLC-MS technika a kinetikai mérések alapján alkalmas az ABC 

transzporterek szubsztrát illetve inhibitor specificitásának széleskörű vizsgálatára. A 

módszerhez nem szükséges izotópjelzett vegyületek használata, ami jelentősen növeli a 

munkabiztonságot a korábbi szcintillációs módszerrel szemben. Gyógyszermolekulák 

szubsztrát illetve inhibitor tulajdonságának high-throughput vizsgálatára a jövőben 

fejleszthető egy 96 lyukú lemezt (96 well plate) használó szűrőrendszer. A DESI-MS módszer 

szemben a HPLC-MS és a szcintillációs mérésekkel lényegesebb gyorsabb, ugyanakkor 

szemi-kvantitatív tulajdonsága miatt inkább a nagy mintaszámú minták vizsgálatára alkalmas.  

 A fent leírt intakt, in-vivo bőrvizsgálatok szerint a szükséges validálási eljárásokat 

követően a non invazív DESI-MS bőranalízis alternatív technika lehet a vér-, plazma- és 

vizeletvizsgálatok mellett mind a klinika kémiai, mind az igazságügyi orvostani analitikában.  
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8. Összefoglalás 

 
 A doktori munkámban biológiai transzportfolyamatok vizsgálatára kidolgozott 

tömegspektrometriás módszerfejlesztéseken dolgoztam.    

A legtöbb farmakológiailag jelentős barrier transzportfehérjéket expresszáló 

sejtmembránokból épül fel. Egy gyógyszermolekula hatékonysága függ annak 

felszívódásától, eloszlásától, metabolizmusától, kiválasztódásától és toxicitásától (ADME-

Tox paraméterek). A gyógyszermolekulák és transzporterek közötti fizikai-kémiai 

tulajdonságokon alapuló kölcsönhatások eltérőek, ezért a gyógyszerfejlesztés kezdetén 

kevésbé határozható meg a vizsgálandó gyógyszer szubsztrát vagy inhibitor tulajdonsága. 

Mivel az ABC-fehérjék farmakológiai szerepe meghatározó, szükségesek olyan in vitro 

tesztek, melyek segítségével a kompetitív gyógyszer-gyógyszer és a gyógyszer-transzporter 

kölcsönhatások vizsgálhatók. A gyógyszer-ABC fehérje kölcsönhatás jellemezhető a 

kifordított vezikulákba transzportált izotópjelzett komponens mennyiségének mérésével. Az 

egyébként közepesen gyors módszer hátránya a kereskedelemben kapható kisszámú 

izotópjelzett molekula. Munkánk során kifejlesztettünk egy érzékeny HPLC-MS módszert, 

amellyel az ABC transzporterek szubsztrát illetve inhibitor specificitása széleskörűen 

vizsgálható. A módszerhez nem szükséges az izotópjelzett molekulák használata. A HPLC-

MS módszerünk megbízhatóságának bizonyítására Sf9 rovarsejtekből nyert ABCG2 fehérjét 

tartalmazó vezikulákba aktív transzporttal jutott metotrexát (MTX) mennyiségét mértük. 

Meghatároztuk a transzportra jellemző kinetikai paramétereket, megmértük a transzport idő- 

és koncentrációfüggését. Nagy mintaszámú vizsgálatokhoz a gyorsabb és egyszerűbb 

mintaelőkészítés érdekében fejlesztettünk egy deszorpciós elektrospray ionizációt (DESI) 

alkalmazó tömegspektrometriás módszert.  

 A munkám másik részében emlős hámszöveten megjelenő vegyületeket vizsgáltam, 

amelyek transzportfolyamatokon keresztül jutottak a bőrfelületre. Az verejtékanalitikai 

irodalomban olvasható publikációk szerint gyógyszerek mérhetőek verejtékből mind az 

igazságügyi orvostan mind klinikai kémiai területén. A doktori munkám második szakaszában 

intakt humán bőrfelületet vizsgáltam DESI-MS technikával. Exogén és endogén eredetű 

molekulák meghatározása után dohányzásból származó hidrofil tulajdonságú nikotint 

mértünk. Ezután egy hidrofób, lipidoldható, azaz szébummal kiválasztodó komponenst, a 

propofolt mutattuk ki bőrfelületről. A propofol mennyiségének időfüggését is meghatároztuk.  
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Állatkísérletekben DESI-MS technikával meghatároztuk a ketamin farmakokinetikai görbéjét, 

illetve modelleztük akut és krónikus oxidatv stresszes állapotokat N,N’-dimetil-tiokarbamid 

mérésével.  
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9. Abstract  
 

My PhD project was focused on the development of mass spectrometric methods for 

studying biological transport processes. 

Most of the pharmacological barriers consist of polarized cell layers that express key 

membrane transporters. Drugs interacting with these membrane transporters have markedly 

different physico-chemical characteristics, making the interactions hard to predict. These 

characteristic features determine the ADME-Tox (absorption, distribution, metabolism, 

excretion, toxicity) parameters of a given drug, which are critically important from 

pharmacological point of view. The pharmacological relevance of ABC transporters has 

promoted efforts to establish in vitro model systems for testing drug-transporter or drug-drug 

interactions. The interaction of the drug and the ABC transporter can be characterized by 

measuring the accumulation of radioactively labelled compounds in inside out vesicles 

containing the appropriate transporter. While the vesicular transport assay is widely used in 

low or medium throughput setups, a major limitation is the labelling of the compounds. In 

order to provide a solution for the problem, we developed a high-performance liquid 

chromatography-mass spectrometry (HPLC-MS) assay to quantify the intravesicularly 

trapped test compounds. To assess the reliability of the vesicular assay method, we 

determined the ATP-dependent uptake of methotrexate (MTX) into membrane vesicles 

prepared from Sf9 insect cells expressing human ABCG2. Kinetic parameters of MTX 

transport and the concentration-dependent vesicular uptake of MTX was determined. 

Furthermore, in order to simplify sample preparation, we also developed a desorption 

electrospray ionization (DESI) MS-based method for high-throughput applications.  

I have also studied transport processes across mammalian epithelium. According to 

literature perspiration is indeed applicable for drug analysis both in the case of forensic 

applications and therapeutic drug monitoring. Second part of my work involved in vivo DESI-

MS examinations of intact human skin. We demonstrated the different behavior of molecules 

with internal or external origin, by a study performed using nicotine as a hydrophilic model 

compound. In contrast to nicotine, highly hydrophobic, lipid-like compounds, (for example, 

propofol) are excreted through sebaceous glands. We also successfully demonstrated the 

characteristic behaviour of propofol in kinetic measurements. Pharmacokinetic data were 

collected using DESI-MS in animal model experiments. Ketamine level was determined in a 

systematic fashion while rats were anesthetized and of chronic and acute oxidative stress was 

modelled using N,N’-dimethyl-thiourea.  


