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Bevezető 

 

A biológiai eredetű minták analitikai vizsgálata mind a biokémia, mind az 

orvostudomány szempontjából alapvető jelentőségű. A jelenleg ismert biokémiai folyamatok 

molekuláris szintű megismerése ugyanis csak ezen a módon valósítható meg, azaz minden 

egyes biokémiai folyamat leírása mögött hatalmas mennyiségű analitikai információ áll, vagy 

kell, hogy álljon. A tömegspektrometria (MS: mass spectrometry) ezen vizsgálatok területén 

mindig is kitüntetett szerepet élvezett, köszönhetően a módszer molekuláris szelektivitásának, 

a párhuzamos kvalitatív és kvantitatív meghatározás lehetőségének és nem utolsó sorban a 

tömegspektrometriás adatok egyszerű értelmezhetőségének.  

Bár a tömegspektrometria hagyományosan csak illékony vegyületek vizsgálatára volt 

alkalmas, megfelelő származékképzéssel a biológiai szempontból fontos kisméretű molekulák 

tömegspektrometriás vizsgálata már az 1960-as évektől fogva megoldható volt. A 

tömegspektrometria bioanalitikai alkalmazásában az igazi forradalmat azonban a deszorpciós 

és spray ionizációs technikák kifejlesztése hozta. Ezen ionizációs módszerekkel ugyanis 

lényegében tetszőleges méretű, polaritású, és termikus stabilitású molekula ionizálhatóvá vált. 

Ilyen módon lehetőség nyílt peptidek, fehérjék, oligoszacharidok, komplex lipidek, 

nukleinsavak és egyéb fontos molekulák származékképzés nélküli közvetlen 

tömegspektrometriás vizsgálatára, valamint ezen vegyületcsoportok elválasztására szolgáló 

kromatográfiás technikák esetén a közvetlen tömegspektrometriás detektálásra.  

A bioanalitikai tömegspektrometriában a következő fordulatot az úgynevezett 

közvetlen ionizációs technikák megjelenése jelentette. Ezek a technikák fenomenológiailag az 

atmoszférikus nyomású deszorpciós ionizációs technikák közé tartoznak, és közös 

jellemzőjük, hogy képesek különböző minták előkészítés nélküli vizsgálatára. Bioanalitikai 

alkalmazások szempontjából a mintaelőkészítés elhagyása egyrészt lehetővé teheti az ultra 

nagy sebességű (HT: high-throughput) analízist, másrészt pedig az élő rendszerek közvetlen 

vizsgálatát. Doktori munkám során az elsődleges cél ezen lehetőségek kihasználása volt, azaz 

a direkt ionizációs tömegspektrometria alkalmazása biológiai minták nagy sebességű 

vizsgálatára, valamint élő szövetek vizsgálatára alkalmas direkt ionizációs 

tömegspektrometriás módszer kifejlesztése. 

Mivel analitikai szemszögből a biológiai minták egyértelműen biológiai fluidumokra 

és szövetmintákra oszlanak, a doktori munkám kezdetétől fogva párhuzamosan foglalkoztam 

ezen két mintacsoport közvetlen ionizációs tömegspektrometriai vizsgálatának a 

lehetőségeivel.  
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Mind a fluidumok, mind pedig a szövetminták esetében megpróbáltunk olyan 

alkalmazást találni, ahol a jelenleg használt módszerek problémákkal küzdenek, és 

mindenképpen szükséges valamilyen alapvető metodikai változtatás a közeljövőben. 

A biológiai fluidumok esetében kézenfekvő választásnak látszottak a klinikai kémiai-

labordiagnosztikai alkalmazások. Jelenleg ezen meghatározások esetében alapvetően 

kémcsőbe levett vérmintákat használnak, amelyek tesztenként néhány ml vért igényelnek, de 

összességében egy teljes kivizsgálás mintaigénye elérheti a deciliteres mennyiséget. A 

mintákat egy meglehetősen bonyolult, de analitikai szempontból nézve primitív, úgynevezett 

labordiagnosztikai automata dolgozza fel. Az automaták jórészt klasszikus színreakciókon 

alapuló kolorimetriás meghatározásokat alkalmaznak. Az automaták nagy hátránya, hogy 

limitált mennyiségű teszt elvégzésére képesek, a diagnosztikai vizsgálatok köre nem, vagy 

csak igen bonyolult módon bővíthető. A direkt ionizációs tömegspektrometriás módszerek 

ezzel szemben képesek minimális mintamennyiségből kiindulva lényegében tetszőleges 

számú paraméter meghatározására, amennyiben megfelelő érzékenységet tudunk elérni, ami 

viszont a jelenleg használatban lévő technikákkal gyakran problémát jelent. Ilyen módon a 

biológiai fluidumok közvetlen ionizációs tömegspektrometriás vizsgálata esetében egy olyan 

módszer kidolgozása volt a cél, amelynek segítségével viszonylag egyszerűen, de lényegében 

tetszőleges mértékben megnövelhető ezen módszerek érzékenysége. Az eljárás 

kidolgozásához a jól bevált szilárd fázisú extrakciós technikát kombináltam az atmoszférikus 

nyomású deszorpciós ionizációs tömegspektrometriával. A szilárd fázisú extrakció 

folyamatának csak az utolsó, elúciós lépését kellett módosítani olyan módon, hogy az oldat 

fázisú minta helyett egy szabad felületen elhelyezkedő szilárd fázisú mintát kapjak, melyet 

ezután deszorpciós elektrospray ionizációs technikával analizáltam. Így jött létre a szilárd 

fázisú extrakcióval kapcsolt deszorpciós elektrospray ionizációnak (SPEEDI: solid phase 

extraction enhanced desorption electrospray ionization) elnevezett módszer. 

Szövetminták esetében a szöveti komponensek gyors, kvantitatív meghatározásának 

lehetőségét kezdettől fogva elvetettük, ugyanis ez nem kivitelezhető a minták homogenizálása 

és extrakciója nélkül. A korábbi, deszorpciós ionizációs módszerekkel elért eredmények és a 

DESI-alapú kémiai képalkotás eredményei alapján egyértelmű volt, hogy ha egyes 

komponensek nem is határozhatóak meg a szövetmintákból, a kapott tömegspektrumok 

alapján a szövetek hisztológiai besorolása viszont egyértelműen megállapítható. Ez a 

felismerés magában azonban nem ekvivalens a módszerek gyakorlati alkalmazhatóságával, 

ugyanis a szövettani metszetek hisztológiai besorolására a közönséges optikai mikroszkópiás 



 4

vizsgálat is alkalmas. A mikroszkópiás vizsgálat emellett gyorsabb, olcsóbb, és lényegesen 

jobb térbeli felbontásra képes.  

A hisztológiai módszerek azonban – a közvetlen ionizációs tömegspektrometriás 

módszerekkel ellentétben – kizárólag megfelelően elkészített és festett szövettani metszetek 

esetében működnek, natív szöveti blokkminták vagy élő szövetrészletek nem vizsgálhatóak 

ilyen módon. Ez a probléma leginkább a tumor eltávolító műtétek esetében merül fel, ahol 

szükséges volna az azonnali szövettani diagnózis felállítása, ideálisan még a műtéti 

beavatkozás közben.  

Mivel a DESI módszer alkalmas lényegében tetszőleges minta felületének 

vizsgálatára, és a szöveti DESI spektrumok hisztológiai specificitása ismert (bár csak 

metszetek esetében), kézenfekvőnek látszott egy, sebészeti környezetben működő DESI alapú 

technika kifejlesztése. Azonban a kezdeti kísérletek során olyan problémák merültek fel, 

melyek alapján kizártam a DESI módszer alkalmazásának lehetőségét az élő szövetek 

analízisében. Az in situ, illetve in vivo ionizáció megvalósítására a gyors termikus 

elpárologtatás módszerét választottam, amely a sebészeti gyakorlatban (elektrosebészet, 

lézersebészet) alkalmazott eszközök használatával is összhangban van. A kutatás alapja az a 

megfigyelés volt, hogy a biológiai szövetek gyors termikus elpárologatása a fő 

szövetalkotókból gázfázisú molekula ionokat hoz létre, ezek közül a foszfolipidek 

összetételének analízise megfelelő módszernek bizonyult a szövetek azonosításához. A 

fejlesztés során a különböző sebészi eszközök és a tömegspektrométer között hoztam létre 

kapcsolatot. A vágás során a szövet elroncsolódásával képződő folyadék, illetve aeroszol 

tömegspektrometriás elemzésével nyerhető információ a szövet típusát illetően, tehát 

ionforrásként a sebészeti folyamatot használtam fel. A tömegspektrometriás vizsgálat 

optimális kivitelezéséhez új interfész technikát fejlesztettem ki. Mivel a módszer kulcsa a 

gyors elpárologtatás, ezért született rá az elnevezés: gyors elpárologtatású ionizációs 

tömegspektrometria (REIMS: rapid evaporative ionization mass spectrometry). 
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Alkalmazott módszerek 

 

A SPEEDI módszer fejlesztése  

 

Az eljárás három fő lépésből áll. Először a klasszikus szilárd fázisú extrakciós eljárás 

szerint az SPE töltet kondícionálása után a vizsgálandó anyagot felvittem az adszorbensre 

folyadék fázisú minta formájában. A következő lépés a módszer kulcsa. A vizsgált vegyületet 

koncentráltam a töltet felett található frit felszínére úgy, hogy az egyik irányból oldószert 

áramoltattam keresztül a tölteten, míg a másik oldalon fűtött nitrogén áramot használtam az 

oldószer elpárologtatásához. A felületre rászárított mintát DESI technikával analizáltam. 

 

 

1. ábra: A SPEEDI módszer működése. 
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A REIMS módszer fejlesztése 

 

A kifejlesztett technika teljes működése a következő: az elektrosebészeti eszközzel 

való vágás során keletkező aeroszolt, mely tartalmaz ionokat is, egy Venturi-szivattyú 

segítségével (mely a Bernoulli törvény alapján szívó hatást hoz létre) eljutattjuk egy 

tefloncsövön keresztül a tömegspektrométer fűtött kapillárisának bemenetéhez. Az ionok 

bekerülnek a tömegspektrométer belsejébe, míg a semleges részecskék nagy részét a készülék 

ionoptikája kiszűri. 

 

2. ábra: A REIMS módszer működése. 
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Saját eredmények 

 

1. Új típusú mintaelőkészítési és detektálási kombináció létrehozása, mely a szilárd fázisú 

extrakciót (SPE) és a deszorpciós elektrospray ionizációt (DESI) kapcsolja össze. 

a) A módszer kivitelezéséhez szükséges laboratóriumi eszközök megtervezése és 

kivitelezése: 

i. Speciális kialakítású SPE patron 

ii. SPEEDI kártya 

iii. Egycsatornás, 96-csatornás, illetve a kártyaformátumhoz tartozó elúciós 

berendezések 

iv. Fűtött kapilláris típusú atmoszférikus interfész a tömegspektrométerekhez 

b) A módszer optimalizációja modell vegyülettel (Rodamin 116). 

c) A módszer alkalmazási lehetőségeinek tesztelése biológiai fluidumok esetében: 

i. Ciklosporin A mérése vizelet-, és vérmintákból 

ii. Atrazin mérése vízmintából 

iii. Vérminták analízise szárított vércsepp típusú mintából 

 

2. Direkt ionizáción alapuló tömegspektrometriás analitikai módszer fejlesztése, mely 

alkalmas szövetminták in vivo, in situ vizsgálatára. 

a) A módszer megvalósításához szükséges, Venturi-típusú interfész összeállítása. 

b) Megfelelő matematikai alapú módszer keresése a spektrumok elemzéséhez 

(főkomponens analízis). 

c) Egészséges szövetek vizsgálata, a szövetek felismerése. 

d) Tumoros és egészséges szövetek felismerése és elkülönítése a módszer segítségével. 
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Következtetések 

 

Doktori munkám során olyan módszerek fejlesztésén dolgoztam, melyek a biológiai 

minták analízisének gyakorlatát egyszerűbbé, gyorsabbá és költséghatékonyabbá tehetik. 

A szilárd fázisú extrakcióval kapcsolt deszorpciós elektrospray ionizációs módszerrel 

a biológiai fluidumok vizsgálata hatékonyan megvalósítható. A kifejlesztett kártyaformátum 

vagy akár a – diagnosztikai laboratóriumokban gyakorlatban használt – 96-os 

mintaformátumú típus a laboratóriumi diagnosztikában alkalmazható, a tömegspektrometriás 

detektálás érzékenysége összehasonlítható a jelenlegi LC-MS/MS módszerekével, miközben 

az egy mintára jutó analízis idő a töredékére csökken (2-8 másodperc/minta). A kifejlesztett 

mintaelőkészítési módszer kombinálható egyéb atmoszférikus nyomású ionizációs 

technikákkal is, ami szélesíti a módszer alkalmazási területét. 

A gyors elpárologatáson alapuló direkt tömegspektrometriás szövetvizsgálat 

alapvetően új módszer az in vivo vizsgálatok területén. A bemutatott kísérleti adatok alapján 

egyértelműen megállapítható, hogy a technika teljes mértékben kompatibilis az 

elektrosebészetben, illetve a lézersebészetben alkalmazott orvosi eszközök használatával, 

valamint a mért adatok és azok kiértékelési algoritmusa alkalmas az egészséges és tumoros 

szövetek azonnali differenciálására. Az eredmények fényében azt reméljük, hogy a módszer 

alkalmazása valódi alternatívát jelenthet az intraoperatív szövetazonosítás területén. 

 

 

A kutatás témájában megjelent közlemények 

 

Júlia Dénes, Mária Katona, Ádám Hosszú, Noémi Czuczy and Zoltán Takáts, Analysis of 

Biological Fluids by Direct Combination of Solid Phase Extraction and Desorption 

Electrospray Ionization Mass Spectrometry, ANALYTICAL CHEMISTRY, 81(4), 1669-

1675. 2009. 

 

Karl-Christian Schäfer, Júlia Dénes, Katalin Albrecht, Tamás Szaniszló, Júlia Balog, Réka 

Skoumal, Dr., Mária Katona, Miklós Tóth, Dr., Lajos Balogh and Zoltán Takáts, Dr., In Vivo, 

In Situ Tissue Analysis Using Rapid Evaporative Ionization Mass Spectrometry, 

ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, 48(44), 8240-8242. 2009. 


