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1 Bevezetés 

 

Napjainkban a növényvédőszerek degradációs termékeinek, metabolitjainak analitikája 

egyre fontosabb részét képezi a kutatásoknak és az azokra épülő rutinvizsgálatoknak, mivel 

bizonyos metabolitok lényegesen nagyobb toxicitással rendelkezhetnek, mint maguk a 

növényvédelemben alkalmazott anyavegyületek. Az N-N’-alkilén-bisz-ditiokarbamát típusú 

propineb esetében hasonló a helyzet, mivel a metabolitja (propilén-tiokaramid, PTU) 

polárisabb karakterű vegyület, mint maga az anyavegyület, ezért a feldolgozott növényi 

eredetű élelmiszerekben is előfordulhat. Ezt az aggodalmat tükrözi a propineb és a PTU 

kapcsán a 2006/125/EK bizottsági irányelv és a 35/2004. (IV. 26.) EszCsM rendelet.  

Az intakt ditiokarbamátok szelektív, osztályszintű (dimetil-ditiokarbamátok, etilén-bisz-

ditiokarbamátok, propilén-bisz-ditiokarbamát) vizsgálatára Crnogorac és mtsai. publikáltak 

egy LC-MS
1
 és egy LC-MS/MS

2
 módszert, mivel a rutinszerűen alkalmazott „össz CS2" 

módszer nem biztosított osztályszintű információt. Megállapították, hogy a komponensek 

degradációja gyors lefolyású, ezért egy speciális extrakciós oldószert használtak (12-es pH-jú 

NaHCO3 puffer és D,L-penicillin-amin oldat elegye) a degradáció csökkentése érdekében, 

valamint hogy a ditiokarbamát komponenseket oldhatóvá tegyék, mivel poláris közegben 

gyakorlatilag oldhatatlanok polimer szerkezetük miatt.  A megfigyelések megerősítik az 

irodalomban leírtakat annak tekintetében, hogy a propineb és a PTU vizsgálata csak külön-

külön lehetséges ún. egykomponenses analitikai módszerekkel. 

 

A fumonizin mikotoxinokat (penészgombák másodlagos anyagcseretermékei) termelő 

gombafajok világméretű elterjedésével, valamint a kukoricaalapú modern táplálkozás 

növekvő terjedésével, a lakossági expozíció folyamatosan emelkedik. Kiemelten vannak 

érintve a lisztérzékenyek, mivel táplálkozásuk gyakorlatilag kukoricán alapul, és a 

vegetáriánusok. Azonban mindezek mellett megfelelő figyelemmel kell kezelni a 

biotermékek helyzetét is a mikotoxinok tekintetében. 

A fumonizin analógokat 4 nagy csoportba sorolhatjuk (A, B, C és P), de 

toxikológiailag, állat- és humán-egészségügyi szempontból, a B csoportba tartozó 

fumonizinek a legfontosabbak (FB1, FB2, FB3 és FB4). A rendelkezésre álló jelentések 

                                                 
1
 Crnogorac, G. és W. Schwack, Determination of dithiocarbamate fungicide residues by liquid 

chromatography/mass spectrometry and stable isotope dilution assay. Rapid Communications in Mass 

Spectrometry, 2007. 21(24): p. 4009-4016. 
2
 Crnogorac, G., S. Schmauder, és W. Schwack, Trace analysis of dithiocarbamate fungicide residues on fruits 

and vegetables by hydrophilic interaction liquid chromatography/tandem mass spectrometry. Rapid 

Communications in Mass Spectrometry, 2008. 22(16): p. 2539-2546. 
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alapján megfigyelhető, hogy az FB1 toxin előfordulási rátája a kukorica alapú 

élelmiszermintákban jelentős. Ennek ellenére az izoméria kutatás alacsony értéket képvisel, 

pedig a szükséges nagyműszeres készülékek rendelkezésre állnak (LC-hez kapcsolt TOF, 

QTOF, Trap). Feltételezhetjük, hogy a megfelelő analitikai készülékekkel és oszlopokkal 

további izomerek elválasztása, detektálása és karakterizálása lehetséges. Az így nyert 

információval a szennyezésért felelős Fusarium törzs fumonizin-termelő képessége még 

jobban jellemezhető. 

 

2 Célkitűzések 

 

A doktori munkában az alábbi, részben különálló célok kidolgozását tűztük ki. 

 

1. Az eddig nem ismeretes fumonizin B1 típusú mikotoxinok azonosítása F. verticillioides 

izolátummal beoltott  rizstenyészetből LC-TOF-MS technikával: 

 Speciális analitikai oszlop alkalmazásának vizsgálata a feltételezett FB1 toxin 

izomerek hatékony elválasztására; 

 Pontos tömeg adatok alapján a komponenscsúcsok asszignálása; 

 Korábban megfigyelt magas molekulatömegű fumonizinek vizsgálata és 

azonosítása. 

 

2. PTU minőségi és mennyiségi meghatározása paradicsomból és feldolgozott 

paradicsomalapú élelmiszerekből LC-MS/MS módszerrel: 

 A QuEChERS technika alkalmazhatóságának vizsgálata PTU kinyerésére 

feldolgozott (paradicsomsűrítmény és paradicsomalapú bébiétel) és nem-

feldolgozott (paradicsom) élelmiszer mátrixokból; 

 Az extrakciós körülmények és a tisztítási lépés optimális összetételének és 

mennyiségének meghatározása; 

 Olyan kromatográfiás módszer kidolgozása, amely megfelel a kor 

követelményeinek és amellyel a mátrixalkotók hatékonyan elválaszthatók a PTU-

tól; 

 A feldolgozott paradicsomalapú élelmiszerek által kiváltott mátrixhatás vizsgálata 

és mennyiségi jellemzése; 

 A kifejlesztett módszer(ek) validálása a SANCO/10684/2009 előirat alapján. 
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3 Kísérleti rész 

3.1 Fumonizin B1 izomerek elválasztása és azonosítása 

3.1.1 Fumonizinek termeltetése és kinyerése in vitro rizstenyészetből 

A fumonizineket ún. szilárd fermentációs eljárással termeltettük. Egy 500 mL-es 

Erlenmeyer lombikba 50 g hosszúszemű rizst és 50 mL Millipore vizet tettünk, majd a 

lombikot egy éjszakán keresztül szobahőmérsékleten tároltuk. Következő reggel a felesleges 

vizet dekantáltuk, majd a lombikot 121°C-on 15 perces kontaktidővel autoklávoztuk, amit két 

nap múlva megismételtünk. Következő lépésként 5 mL F. verticilloides (Fv16-os törzs) 

konídium szuszpenzióval megfertőztük a sterilizált táptalajt, majd 4 hétig sötétben és 

kontrollált hőmérsékleten (28°C) inkubáltuk. Négy hét leteltével a lombik tartalmát 

eltávolítottuk és azonnal lefagyasztottuk, majd liofilizáltuk azt. A liofilizált rizstenyészetet 

végül finom porrá őröltük és felhasználásig -80°C-on tároltuk. 

1 g liofilizált tenyészetet egy 30 mL-es polipropilén centrifugacsőbe helyeztünk és 8 

mL extrakciós oldószerelegyet (metanol-víz 3:1, V/V) adtunk a cső tartalmához. Összerázást 

követően az extrakciót egy Ultra-Turrax nagysebességű homogenizátorral végeztük 9500-as 

fordulatszámon 4 perces kontaktidővel. A centrifugacső tartalmát lecentrifugáltuk (10000xg, 

10 perc), majd a felülúszóból 1 mL-t membárnszűrést (PTFE, 0,45 μm) követően egy 2 mL-

es fiolába vittünk át. 

 

3.1.2 LC-MS-TOF módszerparaméterek 

A komponensek elválasztást egy YMC-Pack J’sphere ODS H80 (250 x 2,1 mm, 4 µm) 

típusú oszlopon végeztük. Vizes fázisként 0,1%-os hangyasav oldatot (A), míg szerves 

fázisként 0,1% hangyasavat tartalmazó acetonitril oldatot (B) használtunk a következő 

gradiens profillal: 0 perc 24% B; 79 perc 40% B; 94 perc 100% B; 104 perc 100% B. Az 

oszlophőmérséklet 40 °C, az injektálási térfogat 1 µL, az áramlási sebesség pedig 0,2 

mL/perc volt. A TOF tömegspektrométer kétporlasztós ún. „dual spray” ESI interfésszel volt 

felszerelve. A spektrumfelvétel pozitív módban, 100-1700 m/z tömegtartományban történt a 

121,050873 és 922,009798 m/z értékű referencia tömegek állandó regisztrálás mellett, 

amelyek a tömegskála megfelelőségét és a tömegpontosságot (< 2 ppm) biztosították a mérés 

ideje alatt. A ESI ionforrás paraméterei: szárítógáz (N2) hőmérséklete (drying gas 

temperature): 350 °C; szárítógáz mennyisége (drying gas flow): 10 L/perc; porlasztó gáz (N2) 

nyomása (nebulizer): 20 psig; kapilláris feszültség (capillary voltage): 3500 V. A TOF 
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tömeganalizátor paraméterei: spektrumgyűjtési sebesség: 250 ms/spektrum; fragmentor 

feszültség (fragmentor voltage): 170 V; kónusz feszültség (cone voltage): 70 V 

 

3.2 Belső standard szintézise és tisztaságvizsgálata  

3.2.1 Szintézis 

A 4,5-dimetil-imidazolidin-2-tiont az irodalomban publikált protokoll módosításával 

állítottuk elő. Első lépésben kereskedelmi forgalomban beszerezhető diacetilt reagáltattunk 

két ekvivalens benzilaminnal, majd a keletkezett dibenzil-butándiimint katalitikus 

hidrogénezéssel 2,3-diaminobutánná redukáltuk. Utolsó lépésként a diamin és széndiszulfid 

reakciójával kaptuk meg a végterméket. Mivel a redukció során előállított diamin 

diasztereomerek keverékét eredményezi, a belőle származtatott végtermék is diasztereomer-

elegyként van jelen (mezo és két enantiomer). A diasztereomerek jelenlétét megfigyeltük, 

mind a felvett NMR spektrumban, mind az alkalmazott kromatográfiás körülmények mellett. 

 

O

O
BNH2

CH2Cl2 / H+ / r.t.
NBn

NBn H2 / Pd / C

metanol / r.t.

NH2

NH2

CS2

piridin, reflux
HN NH

S

 

1. ábra, A 4,5-dimetil-imidazolidin-2-tion előállítására kidolgozott szintézisút 

 

3.2.2 Tisztaságvizsgálat és a hatóanyagtartalom meghatározása 

Tekintve, hogy a módszert minőségi és mennyiségi vizsgálatra is kívántuk használni, az 

analitikai oszlop után egy diódasoros UV detektort és egy TOF tömegspektrométert kötöttük 

össze soros kapcsolással. Az optimális 235 nm-es detektálási hullámhossz értéket a PTU 

standard UV spektrumából határoztuk meg, feltételezve, hogy a szennyező komponensek 

moláris abszorpciós koefficiensei nem különböznek nagymértékben a PTU-ra mért értéktől. 

Az előállított belső standard jellemzésére egy Agilent Eclipse Plus Phenyl-Hexyl (50 x 4,6 

mm, 1,8 µm) oszlopot használtunk. Az oszlophőmérséklet 25 °C, az injektálási térfogat 3 µL, 

az áramlási sebesség pedig 0,8 mL/perc volt. A komponensek (főkomponens és szennyezők) 

legjobb elválasztását 5 mM-os ammónium-formiát („A” eluens) és metanol:acetonitril 1:1 

(V/V) arányú elegye („B” eluens) biztosította a következő gradiens programmal: 0 perc 0% 

B; 6,5 perc 65% B; 12 perc 65% B; 12,1 perc 0% B; 17 perc 0% B. A TOF 

tömegspektrométer kétporlasztós ún. „dual spray” ESI interfésszel volt felszerelve. A 
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spektrumfelvétel pozitív módban, 50-1000 m/z tömegtartományban történt a 121,050873 és 

922,009798 m/z értékű referencia tömegek állandó regisztrálás mellett, amelyek a tömegskála 

megfelelőségét és a tömegpontosságot (< 2 ppm) biztosították a mérés ideje alatt. Az ESI 

ionforrás és a TOF tömeganalizátor paraméterei: szárítógáz hőmérséklete (drying gas 

temperature): 350 °C; szárítógáz mennyisége (N2) (drying gas flow): 13 L/perc; porlasztó 

nyomás (N2) (nebulizer): 60 psig; kapilláris feszültség (capillary voltage): 3500 V; 

spektrumgyűjtési sebesség: 250 ms/spektrum; fragmentor feszültség (fragmentor voltage): 

175 V; kónusz feszültség (cone voltage): 65 V. 

 

3.3 LC-MS/MS módszer PTU meghatározására paradicsom mintából 

3.3.1 HILIC-ESI-MS/MS módszerparaméterek 

A piacon vásárolt friss paradicsomokat egy kereskedelmi aprító készülékkel 

homogenizáltuk, majd az így előkészített mintákat feldolgozásig -18 °C-on tároltuk. A 

felaprított, homogenizált mintából egy 50 mL-es polipropilén centrifugacsőbe reprezentatív 

analitikai mintahányadot mértünk be (10 ± 0,1 g). A feldolgozott paradicsom víztartalma 

meghaladta a 80%-ot, így a QuEChERS protokoll szerint nem volt szükséges vizet adni a 

mintákhoz. Az extrakciót megelőzően 10 mL acetonitrilt és 50 μL belső standardot (10 

μg/mL, 4,5-dimetil-imidazolidin-2-tion) adtunk a centrifugacső tartalmához, majd a csövet 1 

percig intenzíven ráztuk kézzel. Ezt követően előre elkészített puffer-só keveréket (4 g 

vízmentes magnézium-szulfát, 1 g nátrium-kloridot, 1 g trinátrium-citrát-dihidrátot és 0,5 g 

dinátrium-hidrogéncitrát-szeszkvihidrátot) adtunk az extrakció után kapott elegyhez és 

azonnal homogenizáltuk azt, mivel a minta víztartalma miatt magnézium-szulfát rögök 

képződhetnek, amelyek zárványszerű viselkedésük miatt csökkenthetik a visszanyerés 

értékét. Az extrakciót követően a mintát 5 percig szobahőmérsékleten centrifugáltuk (5000 

rpm). 

A centrifugálást követően az acetonitriles kivonatot diszperzív SPE alapú eljárással 

tisztítottuk. Mivel a paradicsom kivonata nem tartalmaz zsíros alkotókat, a tisztítás során nem 

alkalmaztunk alkil-alapú módosított szilika fázist (pl. C18). 6 mL kivonatot átvittünk egy  

10 mL-es polipropilén centrifugacsőbe, amelybe előzetesen bemértünk 150 mg primer-

szekunder-amint (PSA) és 900 mg vízmentes magnézium-szulfátot. A homogenizálást 

követően a mintát 5 percig centrifugáltuk szobahőmérsékleten (5000 rpm), végül 1 mL 

kivonatot, membrán-szűrést követően (0,45 μm, regenerált cellulóz), átvittünk egy 2 mL-es 

fiolába.  
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Kolonna: 
Sequant ZIC-pHILIC (150 mm × 2.1 mm, 5 μm) és Sequant 

ZIC-pHILIC előtétoszlop (20 mm × 2.1 mm, 5 μm) 

Eluens A: 5 mM-os ammónium-acetát 

Eluens B: Acetonitril 

Gradiens profil: 
0 perc 90% B; 1 perc 90% B; 11 perc 50% B; 16 perc 50% B; 

21 perc 90% B 

Áramlási sebesség: 0,4 mL/perc 

Kolonnahőmérséklet: 30 °C 

Injektálási térfogat: 3 µL 

Analízisidő: 21 perc 

Szárítógáz hőmérséklete: 325 °C 

Szárítógáz térfogatárama (N2): 5 L/perc 

Porlasztó nyomás (N2): 40 psig 

Köpenygáz hőmérséklete: 400 °C 

Köpenygáz térfogatárama (N2): 12 L/perc 

„nozzle” feszültség: 300 V 

Kapilláris feszültség: 3500 V 

ΔEMV: 500 V 

1. táblázat, Az alkalmazott HILIC-ESI-MS/MS módszerparaméterek 

 

 

 

Vegyület 
Prekurzor-ion 

[m/z] 

Fragmens-ion 

[m/z] 

Fragmentor 

feszültség [V] 

Ütközési 

energia [V] 

„Dwell time” 

[ms] 

PTU 117,1 
41,1 90 20 60 

58,2 90 11 60 

IS 131,1 
72,0 100 13 60 

55,1 100 20 60 

2. táblázat, A rögzített MRM átmenetek 

 

 

3.4 LC-MS/MS módszer PTU meghatározására paradicsom sűrítményből és 

paradicsom-alapú bébiételből  

3.4.1 RP-ESI-MS/MS módszerparaméterek 

Kereskedelmi forgalomban kapható paradicsomsűrítményt (Dawtona) és paradicsom 

tartalmú bébiétel mintákkal (Kecskeméti paradicsompüré burgonyával) dolgoztunk. A 

mintákból 50 mL-es polipropilén centrifugacsövekbe reprezentatív analitikai 

mintahányadokat mértünk be (10 ± 0,1 g). Mivel a paradicsomsűrítmény víztartalma nem 

haladta meg a QuEChERS protokoll által előírt 80%-ot, ezért 3,0 g vizet adtunk 10 g 
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mintához, hogy a sűrítmény összes víztartalma kb. 10 g legyen. Bébiétel esetében, mivel a 

víztartalom meghaladta az előírt 80%-ot, nem kellett vizet adnunk a mintához. Ezt követően 

mind a két mintatípusra elvégeztük a 3.3.1. szakaszban részletezett mintaelőkészítési 

protokollt, azzal az eltéréssel, hogy nem 50 μL hanem 80 μL belső standardot (10 μg/mL, 

4,5-dimetil-imidazolidin-2-tion) adtunk csak a bébiétel mintákhoz, valamint a diszperzív SPE 

alapú tisztítási lépés során 150 mg PSA és 150 mg C18 tartalmú kevert fázist használtuk. A 

rögzített mennyiségi és minőségi MS/MS átmenetek, valamint az alkalmazott 

feszültségértékek megegyeztek a 3.3.1. szakaszban alkalmazottakkal.  

 

 

Kolonna: 
Agilent Technologies ZORBAX Eclipse Plus Phenyl-Hexyl 

RRHT (50 mm x 4,6 mm, 1,8 µm) 

Eluens A: 0,1%-os ecetsavoldat 

Eluens B: acetonitril:metanol 1:1 (V/V) 

Gradiens profil: 
0 perc 5% B; 3,0 perc 20% B; 5,0 perc 80% B; 6,0 perc 80% B; 

5 perc ekvilibrációs idő 

Áramlási sebesség: 0,5 mL/perc 

Kolonnahőmérséklet: 30 °C 

Injektálási térfogat: 1 µL 

Analízisidő: 11 perc 

Szárítógáz hőmérséklete: 350 °C 

Szárítógáz térfogatárama (N2): 5 L/perc 

Porlasztó nyomás (N2): 40 psig 

Köpenygáz hőmérséklete: 400 °C 

Köpenygáz térfogatárama (N2): 12 L/perc 

„nozzle” feszültség: 300 V 

Kapilláris feszültség: 3500 V 

ΔEMV: 500 V 

3. táblázat, Az alkalmazott RP-ESI-MS/MS módszerparaméterek 
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4 Az értekezésben foglalt tudományos eredmények 

 

1. 28, a szakirodalomban még nem ismertetett fumonizin B1 izomer komponens el-

választása és azonosítása a F. verticillioides izolátummal beoltott rizstenyészetből LC-

TOF-MS technikával. 

 

2. Korábban már megfigyelt, de a szakirodalomban eddig közölt fumonizineknél nagyobb 

molekulatömeggel rendelkező, harmadik acil-csoportot (palmitil, linolil vagy oleil) 

tartalmazó fumonizin B1 típusú izomerek (2-2-2 izomer) azonosítása LC-TOF-MS 

technikával. 

 

3. A QuEChERS típusú mintaelőkészítési eljárás adaptálása paradicsom és feldolgozott 

paradicsom-alapú élelmiszerek (paradicsomsűrítmény és alacsony zsírtartalmú bébiétel) 

propilén-tiokarbamid (PTU) tartalmának meghatározására. Valamint két új 

kromatográfiás módszer kidolgozása PTU vizsgálatára tömegspektrometriás 

detektálással hármas kvadrupól rendszeren: HILIC-ESI-MS/MS és RP-ESI-MS/MS. 

 

4. PTU-val szerkezetileg analóg standard tisztaságának és hatóanyagtartalmának jellemzése 

LC-UV-TOF-MS módszerrel. Továbbá a bioanalitikában elterjedten alkalmazott 

metodika
3
 adaptálása a mátrixhatás még részletesebb jellemzése és a belső standard 

alkalmazhatóságának vizsgálata érdekében. 

 

 

  

                                                 
3
 Matuszewski, B.K., M.L. Constanzer, és C.M. Chavez-Eng, Strategies for the Assessment of Matrix Effect in 

Quantitative Bioanalytical Methods Based on HPLC-MS/MS. Analytical Chemistry, 2003. 75(13): p. 3019-

3030. 
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5 Az értekezés anyagából készült közlemények és poszterek 

 

A témában megjelent közlemények: 

 

 

- Identification of the first fumonisin mycotoxins with three acyl groups by ESI-ITMS 

and ESI-TOFMS following RP-HPLC separation: palmitoyl, linoleoyl and oleoyl 

EFB1 fumonisin isomers from a solid culture of Fusarium verticillioides – Bartók, T., 

L. Tölgyesi, Á. Mesterházy, M. Bartók, és Á. Szécsi, – Food Additives & 

Contaminants: Part A, 27(12), 1714-1723. doi:10.1080/19440049.2010.521958 

 

- Detection and characterization of twenty eight isomers of fumonisin B1 (FB1) 

mycotoxin in solid rice culture infected with Fusarium verticillioides by reversed-

phase high-performance liquid chromatography/electrospray ionization time-of-flight 

and ion trap mass spectrometry – Bartók, T., L. Tölgyesi, A. Szekeres, M. Varga, R. 

Barta, Á. Szécsi, M. Bartók és Á. Mesterházy – Rapid Communication in Mass 

Spectrometry, 24(1), 35-41. doi:10.1002/rcm.4353 

 

- Determination of Propylenethiourea, the Main Metabolite of Propineb, in Tomato by 

HILIC-MS –   Tölgyesi, L,. P. Kele, K. Torkos – Chromatographia, 2010. 71(S1): 75-

80. doi:10.1365/s10337-010-1617-7 

 

- High-Performance Liquid Chromatography - Tandem Mass Spectrometry Analysis of 

Propylenethiourea in Tomato Based Baby Food and Tomato Puree – Tölgyesi, L. és 

K. Torkos. – Submitted 

 

 

Konferenciákon megjelent poszterek: 

 

- Determination of the Main Metabolite of Propineb, Propylenethiourea, in Foods of 

Plant Origin by High Performance Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography 

Tandem Mass Spectrometry (L. Tölgyesi; 8th Balaton Symposium, 2009, Siófok) 

  

- High Performance Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry analysis of 

Propylenethiourea in Tomato Based Baby Foods and Tomato Puree (Tölgyesi, L. és 

M. Ripszám – Elválasztástudományi Vándorgyűlés, 2010, Tapolca) 

 

 

 


