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1 Bevezetés és célkitűzések 
 

 

A tömegspektrometria felhasználási területe rendkívül széles, egyaránt alkalmazzák 

orvosi, biokémiai, környezetanalitikai kutatásokban, valamint gyógyszeripari vizsgálatoknál. 

Ezen felül geológiai minták kormeghatározásánál, szervetlen kémiai szerkezet vizsgálatoknál, 

reakciókinetikai paraméterek felderítésekor is fontos információkat nyújthat a 

tömegspektrometria. 

Az egyre nagyobb felhasználói igényeknek köszönhetően, a módszer megjelenése óta a 

kísérleti technikák sokat fejlődtek. Ezzel együtt specializálódtak is, számos eltérő módon 

működő tömegspektrométer található a piacon.  

Az elektronütközéses ionizációs technika esetén a tömegspektrumot (ill. a fragmentáció 

mértéket) meghatározó legfontosabb paraméter az elektronok kinetikus energiája (ami 

tipikusan 70 eV). Ezen érték beállításával jól reprodukálható spektrumhoz juthatunk a használt 

készüléktől függetlenül (1. ábra). Ennek köszönhetően az elektronütközéses ionizációval mért 

tömegspektrumok jól reprodukálhatóak, így jól használható spektrumkönyvtárak építhetők a 

segítségükkel.  

   

1. Ábra: Fenol elektronütközéses ionizációjával készített tömegspektrumai: bal oldalon egy a 
napjainkban, a jobb oldalon a 1994-ben mért tömegspektrum látható (forrás: NIST adatbázis). 

 

Ezzel szemben napjainkban egyre gyakrabban alkalmazott tandem tömegspektrometriás 

technikákkal felvett tömegspektrumok a különböző készüléktípusok esetén teljesen eltérőek is 

lehetnek [1]. Sőt, pusztán az ütközési energia változtatásával drámai különbségeket 

tapasztalhatunk az ugyanarról az anyagról, egy készüléken felvett spektrumok között (2. ábra).  
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2. Ábra: Leucin-enkefalin peptid tandem tömegspektrumai a) 5 eV ütközési energián és b) 30 eV 
ütközési energián felvéve. 

 

Ennek kapcsán felmerülhet bennünk a kérdés, hogy az elektronütközéses ionizációnál 

használt elektron energiához hasonlóan létezik-e a tandem tömegspektrometria esetén is egy 

adott kísérleti paraméter, aminek beállításával a különböző készülékeken felvett tandem 

tömegspektrumok jól reprodukálhatóak lesznek másik készüléken is. 

A gyakorlati életben ezzel a problémával, ill. kérdéskörrel két helyen találkozhatunk. 

Egyrészt, ennek a vizsgálata nagyon fontos ahhoz, hogy jól használható, készülék független 

tandem tömegspektrometriás adatbázisokat hozzunk létre. Fontos hangsúlyozni, hogy a 2. ábrán 

bemutatott spektrumokat egyetlen adatbáziskereső algoritmus sem tartaná azonos vegyülettől 

származónak, ezért elengedhetetlen, hogy a különböző tandem tömegspektrumok felvétele 

összehasonlítható kísérleti körülmények között történjen meg.  

Másrészt, ez a kérdéskör fontos a gyógyszeriparban például szennyezések tandem 

tömegspektrometriás azonosítása során. Ilyen esetekben az adott komponens azonosítása a 

szennyezésre jellemző tandem tömegspektrometriás fragmensek tömeg és intenzitásértékeinek 

segítségével történik. Azonban ahogy a fentiekben láthattunk ez jelentősen eltérhet különböző 

mérési módszerek esetén, így abban az esetben, ha a készülék cserére szorul, komoly problémák 

merülhetnek fel: Milyen típusú készüléket kell választani, ill. milyen kísérleti körülményeket 

kell beállítani, hogy ugyanahhoz a tömegspektrumhoz juthassunk? Egyáltalán milyen 

hasonlóságot várhatunk el két készülék között? 

Annak ellenére, hogy a probléma nem újkeletű és születtek részleges megoldások [2], a 

szakirodalomban nem található olyan standard eljárás, amely megmondja, hogy az egyes 

készülékek esetén milyen paramétereket kell beállítani ahhoz, hogy egy más készüléken mért 

vagy standardizált tömegspektrumhoz leginkább hasonlító tömegspektrumot kapjunk 

eredményül. 

a) b)
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Szakdolgozati munkám során azt a témakört próbáltam körüljárni, hogy lehetséges-e 

különböző tandem tömegspektrométerek kísérleti körülményei között valamilyen egyértelmű 

megfeleltetést megvalósítani, vagyis létezik–e ill. mennyire jó a kísérleti körülmények 

konverziója két készülék között?  

 

Célul tűztem ki: 

 Tandem tömegspektrumok reprodukálhatóságának vizsgálatát három különböző 

készüléken a leucin-enkefalin modellvegyület felhasználva. 

 A tandem tömegspektrumok spektrumok optimális reprodukálhatóságához szükséges 

mérési idő kiválasztását. 

 A vizsgálathoz szükséges 4 modellvegyület kiválasztását, mérési paraméterek 

optimálását és a modellvegyületek legfontosabb fragmenseinek meghatározását. 

 A spektrumok összehasonlításához legjobban megfelelő matematikai módszer 

kiválasztását a leucin-enkefalin modellvegyület példáján keresztül. 

 A kiválasztott matematikai módszer ill. a modellvegyületek segítségével a 3 készülék 

különböző kísérleti körülményei közötti konverzió megadását ill. annak vizsgálatát, 

hogy mekkora az így elérhető maximális spektrális hasonlóság 
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2 Irodalmi összefoglalás 
 

2.1 Bevezetés 
 

A tömegspektrometria töltéssel rendelkező részecskék tömeg/töltés arányát meghatározó 

nagyműszeres analitikai technika. Tömegspektrométernek nevezzük azt a berendezést, amely a 

vizsgálandó anyagokat ionizálja, elektromágneses terek segítségével fókuszálja, tömeg/töltés 

alapján elválasztja, és végül detektálja. A módszer egyik legnagyobb előnye, hogy nagyon kis 

mintamennyiség is elég egy analízishez, így egyik legelterjedtebb analitikai módszer. 

Mindemellett a különböző ionizációs technikáknak köszönhetően a legtöbb vegyület 

vizsgálható tömegspektrométerrel.  

2.2 A készülékek felépítése 
 

Általánosságban a tömegspektrométerek felépítése az alábbi sémát követi: 

 

 
 

3. Ábra: a tömegspektrométerek általános felépítése [3] 

2.2.1 A vákuumrendszer 

 

A tömegspektrométerben [4] az ion molekula ütközések elkerülése érdekében alacsony 

nyomást használunk, amely két tartományra osztható: 

Elővákuum tartomány: 

A nyomás nagyobb, mint 10-3 mbar. Annak ellenére, hogy a bar nem SI mértékegység 

mégis ezt a mértékegységet használják a vákuumtechikában. SI mértékegységben kifejezve: 
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1 bar = 105 Pa (N/m2)-nak fele meg, így 10-3 mbar esetén 10-1 Pa nyomásnak felel meg az 

elővákuum tartományban. 

Ebben a régióban a molekulák még gyakori ütközéseken mennek keresztül. Ezt a vákuumot 

általában rotációs szivattyúval érhetjük el. 

Nagyvákuum tartomány: 

Ebben a tartományban a nyomás 10-5  mbar és 10-10  mbar közé esik. A közepes szabad 

úthossz több 10 méter nagyságrendbe tehető, vagyis a molekulák egymással történő ütközése 

nagyon csekély mértékű.  

 

2.2.2 Ionforrás 

 

A tömegspektrometriában a vizsgálni kívánt vegyületet ionos formába kell hoznunk, 

ugyanis csak így tudjuk az elektromágneses terek segítségével mozgatni, fókuszálni, analizálni. 

Az ionizáció technikák csoportosítása például történhet aszerint, hogy az ionizációt milyen 

nyomáson végezzük: kis nyomáson vagy atmoszférikus nyomáson. Az összehasonlítást az 

alapján is elvégezhetjük, hogy kemény vagy lágy ionizáció következik be. Napjainkban az 

alábbi ionizációs technikákat alkalmazzuk leggyakrabban: 

 Elektronütközéses ionizáció (EI) 

 Kémiai ionizáció ill. Atmoszférikus nyomású kémiai ionizáció (CI, APCI) 

 Electrospray (Elektroporlasztásos) ionizáció (ESI) 

 Mátrixszal segített lézer deszorpció Ionizáció (MALDI) 

 Atmoszférikus Nyomású Fotoionizáció (APPI) 

 

Dolgozatomban az elektronütközéses ionizációra, valamint az electrospray technikára térnék 

ki. 

 

 

2.2.2.1  Elektronütközéses ionizáció (Electron impact) EI 

 

A tömegspektrometria hőskorában az elektronütközéses ionizáció volt a legelső és 

legtöbbet tanulmányozott ionizációs technika.  

Az eljárás során egy izzásba hozott (tipikusan wolframból készült) fémszálból 

elektronok lépnek ki (4. ábra). Ezeket az elektronokat a pozitív potenciálon lévő ionizációs 
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cellába fókuszáljuk. A fókuszálás során az elektronokat egy kis résen engedjük át. Ezen a résen 

az ionizációs kamra belsejébe az elektronok kis hányada jut be, a többi a cella falába ütközik. 

Eredményül egy olyan vékony elektronnyalábot kapunk, amellyel az ionizációs folyamat során 

ütköztetjük gázfázisú molekulákat. A nagy sebességű elektronok a molekulából egy elektront 

szakítanak ki, ennek eredményeképpen egyszeresen töltött molekulaion keletkezik: 

 

  e2MeM  

Másrészt az ionizáció során a molekula gerjesztődik, ami fragmensek keletkezéséhez 

vezet.  

 

4. ábra: Az elektronütközéses ionizáció elvi felépítése [5] 
 

Az elektronütközéses ionizáció esetén a spektrumok reprodukálhatóságnak 

legfontosabb paramétere az elektronnyaláb energiája. Ha az ionizációs hatáskeresztmetszetet 

az elektron energiájának függvényében ábrázoljuk, akkor egy maximum görbét kapunk, ennek 

a maximumnak az értéke 70 eV környékére tehető. A maximum közelében a legkisebb a 

hatáskeresztmetszet változása, vagyis ezen az energián kapjuk a legjobban reprodukálható a 

spektrumot. 

 

2.2.2.2 Elektroporlasztásos (Electrospray) ionizáció 

 

Az elektronütközéses ionizáció nagy hátránya, hogy csak korlátozott tömeg- és polaritás 

tartományban használható. Az electrospray ionizáció [6, 7] többek között ezt a hátrányt is képes 

kiküszöbölni. Az ionforrás elvi felépítése az 5. ábrán látható. Az eljárás lényege, hogy az 

poláros oldószerben feloldott mintát egy kapillárison vezetjük át, amelyre nagyfeszültséget 
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kapcsolunk. A nagyfeszültség hatására a porlasztás során töltött cseppek keletkeznek. Az 

oldószer elpárolgása után még inkább megnő a cseppek felületi töltéssűrűsége. Ezek a töltések 

taszításuk révén a cseppek robbanásához vezetnek (Coulomb robbanás). A többszörösen töltött 

ionokból kétféle mechanizmus szerint keletkezhetnek egyedi ionok. Az egyik modell az ún. 

maradéktöltés modell, amely szerint az oldószer párolgása és a Coulomb robbanások 

következtében, egyedi, többszörösen töltött ionok keletkeznek. A másik modell ionevaporációs 

modell, amely szerint az ionokból egyedi ionok, ún. izolált ionok lökődhetnek ki. 

Az electrospray ionizáció során a fenti két folyamat párhuzamosan játszódik le, nagyobb 

tömegű molekulák esetén (pl. fehérjék) inkább a maradéktöltés modell, kisebb tömegű 

molekulák esetén inkább az ionevaporáció modell a gyakoribb. 

 

 

5. ábra. az elektroporlasztásos technikai elvi felépítése [5] 
 

Az electrospray technika nagy előnye, hogy ún. lágyionizációs módszer, vagyis az 

ionizáció során töltéssel rendelkező molekulaion keletkezik, de fragmensek nem keletkeznek. 

Másik nagy előnye, hogy folyadékfázis vizsgálható a segítségével. Ennek köszönhetően az 

egyik legelterjedtebb ionizációs eljárás a folyadékkormatográffal kapcsolt technikák esetén.  
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2.2.3 Analizátorok 

Az analizátorok célja, hogy a keletkező ionokat elválassza tömeg/töltés alapján, hogy 

meg tudjuk határozni az egyes ionok intenzitását. Az analizátorokat működésük szempontjából 

az alábbi módon csoportosíthatók: 

 Mágneses analizátorok 

 Kvadrupól típusú analizátorok 

 Repülési idő analizátorok 

 Ioncsapda analizátorok 

 Ionciklotron rezonancia analizátorok 

Szakdolgozatomban bemutatott eredményekhez ESI-QQQ és ESI-QTOF típusú 

tömegspektrométereket használtam, ezért ezen analizátorok működési elvére térnék ki. 

2.2.3.1 Kvadrupól analizátor (QQQ) 

 

A kvadrupól analizátor négy hiperboloid alakú fémrúdból áll, amelyek térben egy 

képzeletbeli téglatest négy hosszanti oldalán helyezkednek el (6. ábra). Ezekre a rudakra 

páronként egyen és váltófeszültséget kapcsolunk. Ennek megfelelően a két-két átlósan 

elhelyezkedő rúd azonos potenciálon lesz, az egymás mellettiek pedig ellentétes potenciálon.  

Az ionokat a négy rúd közé irányítjuk, hosszanti irányban.  

A tömegszűrőnek is nevezett eljárás során [8, 9] az egyenfeszültséget és a 

váltófeszültség amplitúdóját valamint frekvenciáját változtatjuk. Az analizátor belsejében olyan 

folyamatosan változó elektromágneses tér jön létre, amely az ionokat fajlagos tömegüktől 

(tömeg/töltés) függő pályára kényszeríti. A pozitív ionokat a negatív potenciálú rudak vonzani, 

a pozitív potenciálúak pedig taszítani fogják. A rudak polaritása a váltófeszültség miatt 

folyamatosan változik, így az ionok egy közel oszcilláló pályára kényszerülnek. Az éppen 

aktuális kvadrupólus tér miatt mindig csak egy olyan ion lesz, amely végig tud haladni az 

analizátoron. A kialakult tér a többi ion rezgési amplitúdóját folyamatosan növeli, ennek 

következtésben az ionok beleütköznek a rudakba és ott semlegesítődnek. A fenti három 

paraméter változtatásával végig lehet pásztázni az teljes tömegspektrumot (SCAN mód), de egy 

m/z kiválasztásával single ion monitoring (SIM módban) is mérhetünk. 
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6. ábra. A kvadrupól analizátor elvi felépítése [5]. 

 

2.2.3.2 Repülésiidő-analizátor (Time of Flight – TOF) 

 

A repülési idő analizátor működési elvét tekintve az egyik legegyszerűbb analizátor (7. 

ábra), technikai kivitelezése viszont nagy pontosságot igényel. 

A keletkező ionokat U gyorsító feszültség segítségével egy l hosszúságú térbe 

fókuszáljuk és mérjük e táv megtételéhez szükséges időt. Az azonos töltéssel rendelkező ionok 

azonos kinetikus energiával rendelkeznek [10]: 
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sebessége. Az azonos kinetikus energiával rendelkező ionok különböző tömegük miatt eltérő 

sebességgel rendelkeznek. 

A fenti egyenletből kifejezve az ionok sebességét, egy ion esetében: 
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Vagyis a repülési idő az ionok fajlagos tömegének gyökével arányos.  
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7. ábra. A repülésiidő-analizátor elvi felépítése [5]  

 

A repülési idő az egyes ionok esetén 10–5–10–7 s nagyságrendbe tehető, ezért nagyon fontos, 

hogy az ionok ionforrásból a repülési analizátorba történő fókuszálásának impulzusszerűnek 

kell lennie. Az impulzusszerű indítójel azért szükséges, mert bármilyen ingadozás nagy 

pontatlanságot okoz a repülési idő mérésében, így nem tudjuk meghatározni az ionok fajlagos 

tömegét, ezért az indítójel pontossága ns-os nagyságrendbe esik. Így az is világossá válik, hogy 

a TOF analizátor technikai kivitelezéséhez miért van szükség nagy technikai pontosságra.  

A TOF analizátorral igen nagy tömegű (akár 106 Da) molekulákat is nagy 

érzékenységgel lehet vizsgálni, ennek köszönhetően főleg fehérjeanalitikában és pontos tömeg 

meghatározásában alkalmazzák ezt az analizátort.  

2.2.4 Tandem tömegspektrometria 

 

Elektronütközéses ionizáció során az ionforrásban a molekulaion mellett fragmensek is 

keletkeznek. Ezen fragmensekből, tapasztalati szabályok alapján szerkezeti képletre lehet 

következtetni. Lágyionizációs technikák esetén ilyen fragmentáció nem jön létre, vagyis 

szerkezeti információ eléréshez valamilyen módon fragmentálnunk kell a molekulaiont.  

Lágyionizációs technikák esetén a molekulák szerkezeti képletének felderítéséhez a 

tandem tömegspektrometriás módszerek nyújthatnak segítséget [11-13]. 

 Tandem tömegspektrometria során a fragmentációra kiválasztott iont anyaionnak vagy 

prekurzorionnak, a fragmenseket pedig leányionnak nevezzük. Ennek megfelelően a tandem 

tömegspektrometriás eljárások olyan módszerek, ahol anyaion leányion kapcsolatot tudunk 

meghatározni. 

Ahhoz, hogy fragmensekhez jussunk az anyaiont valamilyen módszerrel fragmentálnunk kell. 
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 Az egyik legelterjedtebb módszer az ütköztetéses aktiváció (CID). Az eljárás során a 

kiválasztott iont inert gázzal (pl. Ar vagy N2) ütköztetjük, a molekulák kinetikus energiája belső 

energiává alakul át, így fragmentáció következik be. Fragmentációt más módon is el tudunk 

érni, például infravörös sugárzással történő gerjesztéssel (BIRD), felülettel történő 

ütköztetéssel (SID) vagy nem rezonáns gerjesztéssel (SORI). 

A tandem tömegspektrometriás módszereket térben vagy időben elválasztva 

végezhetjük el. A térben elválasztott tandem tömegspektrometriát a QQQ rendszeren keresztül 

lehet a legkönnyebben bemutatni, amelynek sematikus felépítését a 8. ábrán tüntettük fel. 

 

 
8. ábra. QQQ típusú tömegspektrométer ütközési cellájának felépítése 

 

A QQQ rendszer három kvadrupól egységből áll. A Q1 és Q3 kvadupólok az analizátor 

szerepét töltik be, a Q2 kvadrupól ütközési cellaként üzemel. 

Mindkét analizátor szabályozható úgy, hogy egy előre megadott tömegtartományt 

pásztázzon vagy csak egyetlen, kiválasztott iont engedjen át.  

A QQQ rendszerben az alábbi MS/MS mérési módok valósíthatóak meg: 

 Szülőion analízis (Precursor ion scan)  

 Termékion analízis (Product ion scan) 

 Semleges tömegvesztés analízis (Neutral loss scan) 

 Kiválasztott reakció követése (Selected reaction monitoring)  

 

Szülőion analízis során a második analizátort egy adott leányion regisztrálására állítjuk, 

az első analizátort pedig pásztázó üzemmódban használjuk, így detektálni tudjuk azokat a 

szülőionokat, amelyek a kiválasztott leányionra bomlanak.  

 

Termékion analízis során az első analizátorba egy előre megadott iont, az anyaiont 

engedjük be, ezt az iont az ütközési cellában fragmentáltatjuk, majd a második kvadrupól 

segítségével felvesszük a leányionok tandem tömegspektrumát. 
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A semleges tömegvesztés analízis esetén mindkét analizátort pásztázó üzemmódban 

használjuk. A tömegtartományokat annak függvényében állítjuk be, hogy milyen különbséget 

szeretnénk detektálni. Például, ha vízvesztést szeretnénk detektálni a két analizátor között, 

akkor egy állandó 18 tömegszámnyi különbséget kell beállítanunk. 

 

Kiválasztott reakció követése során mindkét analizátoron egy-egy tömeget engedünk át. 

Az első analizátoron kiválasztjuk az anyaiont, ütköztetjük, majd a második analizátoron csak 

egy adott leányiont engedünk át. Az MRM vagyis Mulitple Reaction Monitoring funkció a 

SIM-hez képest több információt nyújt, ugyanis ebben az esetben nem egy, hanem több reakció 

szimultán vizsgálatát is elvégezhetjük. 

 

2.2.5 Detektor 

 

A detektor feladata, hogy az ionforrásban keletkezett és az analizátorban elválasztott 

ionokat észlelje és azok relatív intenzitását meghatározza. Egy detektornak tehát a két 

legfontosabb tulajdonsága a linearitás, vagyis az a tulajdonsága, hogy a becsapódó ionokkal 

arányos jelet kapjunk, valamint a megfelelő erősítés, amely a detektor érzékenységét határozza 

meg. 

Az egyik detektortípus, ami megfelel a fent állított követelményeknek az elektronsokszorozó. 

Az elektronsokszorozó sok, egyre pozitívabb potenciálon lévő fémlemezekből áll. Amikor az 

analizátorból távozó ionok egy fémfelületbe ütköznek bele, elektronokat ütnek ki. Ezek a 

szekunder elektronok a pozitívabb potenciálon lévő fémlemez felé indulnak el, becsapódnak és 

onnét ismét elektronok távoznak el, végül egy elektronkaszkád alakul ki, így történik az 

erősítés. Akár hat-hét nagyságrendbeli erősítést is elérhetünk. 

Az elektronsokszorozó néhány fémlemezből áll, ennek továbbfejlesztése az ún. channel 

electron multiplier, vagy röviden channeltron. Ebben az esetben folytonos sokszorosítást 

tudunk elvégezni. A channeltron egy kerámiacső, amire félvezető réteg van párologtatva. A cső 

két végére nagy potenciálkülönbséget kapcsolnak, magán a csövön történik a sokszorosítás. A 

channeltron nagy előnye, hogy az elektronsokszorozónál lényegesen kisebb mérete miatt 

kevesebb helyet foglal el. 
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2.2.6 Adatgyűjtő rendszer 

 

Ahhoz, hogy a tömegspektrumot megkapjuk, a detektorról a jelet át kell vinnünk egy 

számítógépre. Kimenő adatként a beütésszámmal (count per second, cps) arányos, időben 

változó feszültségjelet kapunk, ezt az analóg jelet az ADC konvertereken keresztül küldjük 

tovább a számítógép felé. Az ADC konverter úgy működik, hogy adott időközönként mintát 

vételez a feszültség jelből és ezt bináris kóddá alakítja át, vagyis digitalizálja azt.  

2.3 A tömegspektrum 
 

A kapott digitális jelet valamilyen adatfeldolgozó szoftver segítségével alakíthatjuk át 

tömegspektrummá. Tömegspektrumnak nevezzük azt a grafikont, amelyen az intenzitást 

(beütésszámot) ábrázoljuk a tömeg/töltés függvényében. 

A tömegspektrum segítségével mind minőségi, mind mennyiségi információt kaphatunk 

a vizsgált rendszerről. Minőségi információhoz a spektrumban lévő csúcsokból, vagyis a 

keletkező fragmensek tömegéből ill. ezek intenzitásából juthatunk. Tapasztalati szabályok 

alapján ugyanis ezek segítségével felépíthető a vizsgált molekula szerkezete. Mennyiségi 

információt a molekulaion csúcs alatti területének integrálja szolgáltat. 

 

2.4 Tömegspektrumok összehasonlítására szolgáló matematikai 
módszerek alapjai 

 

A tömegspektrumokat a spektrumban megjelenő csúcsok tömegével és ezekhez a 

tömegekhez tartozó intenzitás értékekkel írhatjuk le. Ezeket a tömeg-intenzitás értékeket 

tekinthetjük úgy, mint egy vektor elemeit egy n dimenziós vektortérben. Amikor spektrumokat 

szeretnénk összehasonlítani, akkor - matematikai szempontból - ezek között a vektorok között 

kell valamilyen kapcsolatot megállapítanunk. A spektrumkereső algoritmusok a spektrumok 

összehasonlítása esetén is a fent említett vektorok között számolnak különbségeket.  

Általában az alábbi eljárás szerint keresnek ezek az algoritmusok: 

Először a vektorokban lévő tömegek egyenlőségét vizsgálják. Előre meghatároznak egy 

szűk tömegtartományt, amellyel eltérhetnek a vektorok összetartozó tömegei egymástól [14, 

15], ha ennél nagyobb különbségek állnak fent a két spektrumok között, akkor az adott csúcs 

nincs jelen az összehasonlítandó mintában. Ha ez az egyezés fennáll, a spektrumok közötti 
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különbséget csak az intenzitások között számolják ki. Ezért a későbbiekben csak az intenzitások 

közötti különbséget számító módszerek elvi alapjait mutatjuk be.  

2.5 Leggyakrabban alkalmazott spektrum összehasonlító 
módszerek 
 

A szakirodalomban publikált spektrumkereső algoritmusok a fent tárgyalt módszereket 

veszik alapul, általában az egyes módszereket valamilyen módosított formában használják. 

Gyakran az intenzitások négyzetgyökével számolják az összehasonló függvényeket [16]. Ennek 

oka abban keresendő, hogy tömegspektrometriás vizsgálatok esetén a csúcsok eloszlása Poisson 

eloszlást követ [17]. Az összehasonlítási függvény értékét a nagyobb intenzitású csúcsok 

nagyobb súllyal határozzák meg. Abban az esetben, ha transzformáljuk az intenzitások értékét 

a csúcsok eloszlása a normál eloszlásra kezd hasonlítani és a kisebb csúcsok nagyobb súllyal 

határozzák meg az összehasonlítási függvény értékét. 

 

2.5.1 Algebrai módszerek 

2.5.1.1 Négyzetes eltérés 

 

A négyzetes eltérés számítás a legtöbb statisztai módszer alapja (pl. varianciaanalízis). 

A négyzetes eltérések összegét (Sum of Squares) úgy kaphatjuk meg, hogyha vesszük a két 

összehasonítani kívánt intenzitásvektor változóit, képezzük ezek különbségének négyzetét, 

majd összeadjuk őket: 

 
i

2

ii )f y(x  

Ahol xi: az egyik vektor változója, yi: a másik vektor változója. 

 

2.5.1.2 Abszolútértékes eltérés 

 

Más összehasonlítási módszerhez jutunk, ha vesszük az intenzitásvektorok változóinak 

különbségét és ennek abszolút értékét. Vagyis az összehasonlító függvényt az alábbi alakban 

írhatjuk fel. 

 
i

iif yx  

Ahol xi: az egyik vektor változója, yi: a másik vektor változója 
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2.5.1.3 Skaláris szorzat 

 

Definíció [18]: 

Legyen U =  n1 u,...u  a valós test feletti U véges dimenziós vektortér egy bázisa.  

E tér x = 
i

iiux és y = 
i

iiuy vektorainak e bázisában megadott skaláris szorzatán az 

(x;y)=
i

ii yx  

számot értjük. 

A fenti definíciónak megfelelően a skaláris szorzat egy vektortér két vektorához hozzárendelt 

skalár [14].  

Jelen esetben a vektorok az egyes csúcsok intenzitásait tartalmazzák. Két spektrum 

összehasonlítása esetén kiszámoljuk ezen vektorok skaláris szorzatát.  

 

Spektrumadatbázisok kereső algoritmusként gyakran használják a geometriai skaláris szorzat 

módosított formáját [19, 20]: 
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Ahol, xi és yi az ugyanazon tömegű csúcs két különböző spektrumban található intenzitása. Θ 

pedig a két vektor által bezárt szög. Mint látható ebben az esetben az egyes vektorokat 

normáljuk saját hosszukkal. A „hasonló” spektrumok esetén a skaláris szorzata egyhez közeli, 

hiszen minden megfelelően normált vektor önmagával vett skaláris szorzata egy. 

 

2.5.1.4 Gyökös skaláris szorzat 

 

Spektrumadatbázisok kereső algoritmusként gyakran használják a geometriai skaláris szorzat 

módosított formáját, amelyben a csúcsintenzitások négyzetgyöke szerepel: 
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2.5.2 Statisztikai módszerek 

 

2.5.2.1 A Pearson- féle teljes korrelációs koefficiens 

 

Ha X és Y független valószínűségi változók, akkor definiálható a két valószínűségi változó 

kovarianciája [21].  

   )Y(PY)X(PXPc   

Mivel X és Y valószínűségi változók függetlenek, ezért a fenti szorzat várható értéke nullával 

lesz egyenlő. 

Attól függően, hogy milyen valószínűségi változót használunk a kovariancia értéke -∞ és ∞ 

közé tehető. Két valószínűségi változó összefüggésének mértékét célszerűbb véges határok 

között megszabni, ezért definiáljuk a korrelációs koefficienst: 

 

   
)Y(D)X(D

)Y(PY)X(PXP 
  

A kovariancia abszolút értéke nem lehet nagyobb a két valószínűségi változó szórásának 

szorzatánál, így belátható, hogy r értéke -1 és +1 közé esik. A korrelációs együttható X és Y 

valószínűségi változók függőségét, vagyis kapcsolatuk szorosságát méri. 

Abban az esetben, ha r = 1, akkor csak azt tudjuk megállapítani, hogy a két valószínűségi 

változó között lineáris kapcsolat áll fent. Vagyis a korrelációs koefficiens nem egy 

függvénykapcsolatot ad meg két változó között, csak linearitást mér. 

A ρ-t a mintából az alábbi módon lehet becsülni: 
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Ezt a mennyiséget nevezzük Pearson-féle korrelációs együtthatónak. 

Ezt a formát fogjuk a későbbiekben is használni. Fontos megjegyezni, hogy ha mindkét változó 

normál eloszlásból származik, akkor a korrelációs koefficiens kiváló mérőszáma két változó 

függőségének, mert normál eloszlásban a valószínűségi változók között lineáris kapcsolaton 

kívül nem lehet más kapcsolat. 
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Ha más eloszlásból származó valószínűségi változók korrelációs koefficiense nulla értéket ad, 

akkor még nem lehet egyértelműen megmondani, hogy két változó független-e. 

 

2.5.2.2 Gyökös korrelációs koefficiens  

 

A korrelációs koefficiens módosított formáját is gyakran alkalmazzák a spektrumok 

összehasonlításakor[22].  
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Ez a módosított forma annyiban különbözik a korrelációs koefficienstől, hogy nem az 

intenzitásokkal, hanem négyzetgyökükkel számolunk. Ennek okát a korábbiak folyamán már 

részleteztük. 

2.5.2.3 Rangsoroláson alapuló nem-paraméteres próbák 

 

Abban az esetben, ha nem normál eloszlásúak a valószínűségi változók a korrelációs 

együtthatók nagy hátránya, hogy nem tudják jósolni a kapcsolat erősségét [9]. 

A rangokat alkalmazó módszerek használata akkor merül fel, ha a valószínűségi változók nem 

normál eloszlásúak, de sorrendiséget meg lehet állapítani köztük. Leggyakrabban adatbázis 

keresések során alkalmazzák, ahol a pontos intenzitásegyezés nem fontos szempont. Az 

adatokat az a mintában meghatározott rangjukkal helyettesíthetjük. A rangok kiszámítását úgy 

tehetjük meg, hogy a vektorok változóit páronként rendezzük, majd értéküket a mintában 

elfoglalt helyük szerinti sorszámmal helyettesítjük.  

 Spearman-féle rangkorrelációs együttható 

Ha az egyik minta elemeinél a rangokat r-el a másik minta elemeinek rangjait pedig s-sel 

jelöljük, akkor a rangkorrelációs együtthatót az alábbi alakban írhatjuk fel. 
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Ez a mennyiség teljesen analóg a korrelációs koefficienssel, sőt a rangok használatával még 

inkább lineárissá tettük a kifejezést. 
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 Függetlenségi vizsgálatok 

A korrelációs együtthatók legnagyobb hátránya az, hogy nem függőségi kapcsolatot, hanem 

linearitást mér az egyes változók között. Ezt a problémát különböző függetlenségi vizsgálatok 

használatával lehet kiküszöbölni. Ilyen módszerek: Kendall féle tau, vagy nagy mintaszám 

esetén a χ2 próba. Ezen módszerekre nem szeretnék kitérni, mert csak teszteltük őket, de 

végeredményben nem alkalmaztuk őket. 

 

A szakirodalomban egyre gyakrabban használnak rangokat alkalmazó módszereket. Ennek oka, 

hogy az relatív intenzitások értékét erősen befolyásolja, hogy milyen normálási módszerrel 

jutunk el hozzájuk, és sok fragmenssel rendelkező anyagok esetén az intenzitásokat ki lehet 

váltani rangjukkal is. Így számos ragokat használó algoritmus található a szakirodalomban [23-

27]. 
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3 Kísérleti rész 
 

 

3.1 Felhasznált vegyszerek 
 

Az alábbi standard anyagokat használtam kísérleti munka során: 

 

Név Tisztaság Szállító 

6-aminokapronsav ≥99% Sigma-Aldrich 

α-amino-adipinsav p.a Sigma-Aldrich 

Adenozin ≥99% Sigma-Aldrich 

Leucin-enkefalin ≥95% Sigma-Aldrich 

Raffinóz ≥98% Sigma-Aldrich 

 

Az alábbi oldószereket használtam: 

Név Tisztaság Szállító 

Víz LC-MS Sigma-Aldrich 

Acetonitril LC-MS Sigma-Aldrich 

Metanol LC-MS Sigma-Aldrich 

 

 

3.2 Standard oldatok 
 

A standard oldatok készítésekor az alábbi módon jártam el: 1 mg szilárd standard 

anyagot kimértem, hozzáadtam 1 ml oldószert, homogenizáltam, ha szükséges volt 

centrifugáltam, majd a törzsoldat tízszeres és százszoros hígítását készítettem el. 

A leucin-enkefalin standard oldatot ACN: H2O 1:1 arányú elegyével, a 6-aminokapronsav, az 

amino-adipinsav és az adenozin standard oldatokat tiszta metanollal, a raffinóz standard oldatot 

MeOH:H2O 1:1, 1% NaCl oldószerrel készítettem el. 
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3.3 Alkalmazott tömegspektrométerek 
 

Három tömegspektrométeren végeztünk vizsgálatokat:  

 Waters Micromass Quattro 

 Waters QTOF Premier 

 Agilent 6460  

 

3.4 Mérési körülmények 

3.4.1 Mintaadagolás 

 

Direkt adagolásos (infúziós) technikát alkalmaztam a mintabevitel során. Az alábbi 

módon jártam el minden minta bevitele során: 

 1ml-es Hamilton fecskendőbe felszívtam a standard oldatot, a fecskendő végéhez 

csatlakoztattam egy kapillárist. A kapilláris másik végét közvetlenül az ionforrásba kötöttem 

be. A Hamilton fecskendőt behelyeztem egy ún. Syringe pumpába, amely állandó áramlási 

sebességet biztosított.  

 

3.4.2 Mérési paraméterek optimálása 

3.4.2.1 Waters készülékek 

 

Ahhoz, hogy a példavegyületek spektrumait össze tudjuk hasonlítani, azonos kísérleti 

körülményeket kell alkalmaznunk. A kísérleti körülmények megválasztása során az alábbi 

legfontosabb paramétereket tudjuk mindkét készüléken beállítani: 

 Polaritás 

 Cone feszültség 

 Kapilláris feszültség 

 Ion energia 

 LM, HM felbontás 

 Ütközési energia 

 Ütközési gáz nyomása 
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Méréseink során az ütközési energia értékét változtattuk, a többi paraméter értékét 

állandóan tartottuk. Az egyes készülékek esetén ezeket a paramétereket úgy választottuk meg, 

hogy a legkönnyebben fragmentálódó anyag se szenvedjen bomlást kis ütközési energia értéket 

használva.  

A beállított paraméterek az egyes készülékek esetén: 

 

 Micromass Quattro 

 

Polaritás Pozitív 

Cone feszültség / kV 10 

Kapilláris feszültség / kV 3,5 

Ion energia 1 0,5 

LM felbontás 15 

HM felbontás 15 

Ion energia 2 3,0 

 

A Cone feszültséget úgy határoztuk meg, hogy még a legjobban fragmentálódó molekula se 

szenvedjen bomlást, a többi paramétert a maximális ionintenzitásra optimáltuk. 

 

 QTOF Premier 

 

Polaritás Pozitív 

Cone feszültség/ kV 15 

Sampling cone / V 5 

Extaction cone / V 0 

Kapilláris feszültség / kV 2,8 

Ion energia 1 1 

LM felbontás 4,8 

HM felbontás 15 

Ion energia 2 3,0 
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 Agilent 6460 

 

Polaritás Pozitív 

Fragmentor feszültség / V 50 

Kapilláris feszültség / kV 3,5 

Forrás hőmérséklet / K 350  

 

Az Agilent 6460 készülék paramétereinek beállításakor is hasonló módon jártunk el, mint 

a két Waters készülék esetén. Ebben az esetben viszont az ütközési energiát (és természetesen 

a polaritást) leszámítva egyetlen paraméter változtatta meg a spektrumot drasztikusan. 

3.5 A modellvegyületek kiválasztása 
 

Először modellvegyületeket választottunk ki, hogy lássuk mennyire vegyület specifikus 

a konverzió a készülékek között. Választásunk olyan anyagokra esett, amelyek egy-egy 

vegyületcsaládot képviselnek és köztudottan más fragmentációs mechanizmus rendelhető 

hozzájuk. Ezen felül a modellvegyületeknek az alábbi szempontnak is meg kellett felelniük: 

 

 A mérések összehasonlíthatósága végett az összes vegyület mérése során azonos 

mérési körülményeket, paramétereket kellett beállítanunk, ilyen beállítások 

mellett is elegendően intenzív és nem túl sok, de nem is kevés fragmenst kell 

adniuk az anyagoknak.  

 Molekulatömegük különböző legyen, hogy a molekulatömeg függést is 

vizsgálhassuk.  

 Mindhárom készüléken intenzíven észlelhető legyen. 

 

A fenti szempontok alapján az alábbi öt modellvegyületet választottam: 

 

 leucin-enkefalin 

 α-amino-adipinsav 

 6-aminokapronsav 

 raffinóz 

 adenozin 
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3.5.1 leucin-enkefalin 

 

 

 

9. ábra. A leucin-enkefalin szerkezeti képlete 

 

A leucin-enkefalin egy pentapeptid, amely az egyik legismertebb és legtöbbet 

tanulmányozott tömegspektrometriás standard [28]. Szekvenciája: Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu. 

A természetben is előfordul, az emberi agyban neurontranszmitter szerepet tölt be, a  μ-

és δ-opioid receptorok agonistája.  

 

3.5.2 α-amino-adipinsav 

 

Az α-amino-adipinsav, mint ahogy a neve is utal rá, az aminosavak nagy családjába 

tartozik. Habár nem fehérjealkotó aminosav, a természetben is előfordul: a lizin 

szintézisének intermediere. Ez a vegyület a kistömegű modellvegyületeink közé tartozik, 

választásunk azért erre a molekulára esett, mert aminocsoportjának köszönhetően nagyon 

könnyen mérhető a pozitív ion módban.  

 

 

 

 

 

 

 

10. ábra. Az alpha-amino-adipinsav szerkezeti képlete 

 

  

OH OH

OO

NH2

http://en.wikipedia.org/wiki/Mu-Opioid_receptor
http://en.wikipedia.org/wiki/Mu-Opioid_receptor
http://en.wikipedia.org/wiki/Delta-Opioid_receptor


28 

 

3.5.3 6-amino-kapronsav 

 

OH

O

NH2

 

11. ábra. A 6-aminokapronsav szerkezeti képlete 

 

 

A 6-amino-kapronsav a lizin egyik származéka, ezáltal gátolja a lizinre ható enzimeket, 

mint például a plazmin működését, amely a véralvadáskor a fibrin feloldását okozza, vagyis 

a 6-amino-kapronsav elősegíti a véralvadást. 

 

3.5.4 raffinóz 

 

12. ábra. A raffinóz szerkezeti képlete 

 

A raffinóz a nagytömegű modellvegyületeink közé tartozik, tömegét tekintve a leucin-

enkefalinhoz áll a legközelebb. A raffinóz fruktózból, gülkózból és galaktózból álló 

triszacharid, természetben különböző hüvelyesekben, teljes kiőrlésű gabonafélékben fordul elő.  
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3.5.5 adenozin 

 

 

13. ábra. Az adenozin szerkezeti képlete 

 

Az adenozin tömegét tekintve pont félúton található a kis és nagytömegű 

modellvegyületeink között. Választásunk a - fenti meggondolást leszámítva - azért is esett az 

adenozinra, mert a szervezetek biokémiai folyamatai elképzelhetetlenek e vegyület nélkül.  

3.6 A kiválasztott modellvegyületek legfontosabb fragmensei 
 

Az összehasonlítás szempontjából az egyik legfontosabb kérdés a megfelelő számú és 

„minőségű” fragmens kiválasztása. Egyrészt, elegendő számú fragmens kell ahhoz, hogy össze 

tudjuk hasonlítani a spektrumokat, másrészt elég intenzívnek is kell lenniük, vagyis ki kell 

kötnünk egy minimális intenzitás határt, amit még elfogadunk. 

Ez azért is nehéz kérdés, mert lehet, hogy az egyik kis intenzitású csúcs egy fontos bomlási 

termék, de ilyen kis intenzitás mellett olyan nagy a szórása, hogy nem jó alap az 

összehasonlítása. Továbbá, bármennyire is csak egy vegyület fragmenseit vizsgáljuk, 

szennyezőanyagok mindig jelen lehetnek, így elképzelhető, hogy rossz csúcsot választunk ki, 

ez a probléma leginkább a kis intenzitású csúcsoknál áll fent. A fentiek fényében úgy jártunk 

el, hogy csak azokat a csúcsokat vettük figyelembe, amelyek valamilyen ütközési energián 10 

%-nál nagyobb volt a relatív intenzitása. Ahol sok, kis intenzitású fragmens jelent meg 

egyszerre, megnéztük, hogy ezek a kis fragmensek minden készüléknél látszik-e, ha igen 

elfogadtuk őket. 

A vizsgálatokhoz az alábbi fragmenseket választottuk ki: 
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leucin-enkefalin: 

 

m/z 91 120 136 278 279 397 425 538 556 

Fragmens 

típusa 

Nem 

azonosított 
F Y b3 y2 a4 b4 MH+-H2O MH+ 

 

 - amino-adipinsav: 

 

m/z 162: A molekula protonált molekulaionja 

m/z 144:  A fragmens a molekulaionból keletkezik vízvesztéssel 

m/z 116:  A 144,2-es fragmensből keletkezik CO vesztéssel 

m/z 98:  A 116,1-es fragmensből vízvesztéssel keletkezik  

m/z 70:  A 98-as fragmensből keletkezik CO vesztéssel 

m/z 55:  A 699-es tömegű fragmensből keletkezik NH vesztéssel 

 

6-aminokapronsav: 

 

m/z 132:  A protonált molekulaion tömege 

m/z 114:  A molekulaionból keletkezik vízvesztéssel 

m/z 96:  A 114,2-es fragmensből keletkezik vízvesztéssel 

m/z 79:  A 96,11-es fragmensből keletkezik NH3 vesztéssel 

m/z 73:  nem azonosított fragmens 

 

raffinóz: 

 

m/z 527:  A molekula Na+ adduktja. Minden egyes fragmens Na+ adduktként látszik 

m/z 365:  A molekulaion veszít egy cukorrészt, azonban nem tudjuk megmondani, hogy 

melyik cukrot, mert összegképletre mindhárom vegyület azonos. 

m/z 203:  A 365-es tömegű diszacharid ismét veszít egy cukorrészt 

m/z 185 :  A 203-es fragmensből keletkezik vízvesztéssel 

 

adenozin: 

 

m/z 268:  Az adenozin protonált molekulaionja 

m/z 136:  A protonált molekulaionból dezoxiribóz leadásával keletkezik. 

m/z 119:  A 136-os fragmensből, ammónia vesztéssel keletkezik. 
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m/z 109  nem azonosított szerkezetű fragmens 

 

3.7 A szórás mérési idő függése 
 

A tandem tömegspektrum csúcsintenziásainak szórása függ a mérési időtől. Ennek 

meghatározására az alábbi kísérlet-sorozatot végeztük el: a leucin-enkefalin tandem 

tömegspektrumait 20 eV-os ütközési energia felhasználásával, eltérő mérési idővel vettük fel a 

Waters QTOF Premier készüléken. A kiválasztott mérési idők: 1 s, 3 s, 6 s, 12 s, 30 s, 60 s 

voltak. Tíz párhuzamos mérést végeztük el minden egyes mérési idő esetében  

3.8 A mért spektrumok értékelése és a kísérleti körülmények 
közötti konverzió meghatározása 

 

A Waters Micromass, valamint a Waters QTOF Premier típusú készülékeink azonos 

szoftverrel rendelkeznek. A MassLynx (4.1 verzió) szoftverrel vezéreltük a két 

tömegspektrométert és ugyanezzel a szoftverrel értékeltük ki spektrumokat. 

 Az Agilent készülék esetében Mass Hunter nevű szoftverének vezéreltük a 

tömegspektrométert és Qualitative Analysis nevű, kiértékelő szoftverét használtuk a kapott 

spektrumok kiértékeléséhez. 

A Waters Micromass és a Waters QTOF Premier készülékek esetén mérésinket úgy 

végeztük, hogy minden egyes ütközési energián felvett spektrumot külön fájlba mentettük. A 

mérések elvégzése után a két készüléken összesen közel 2700 mérési fájlal rendelkeztünk. 

Minden egyes spektrum kiértékelésekor az alábbi módon jártunk el: 

Integráltuk a teljes ionkromatogramot, így eredményül egy átlagspektrumot kaptunk, 

majd képeztük a kapott csúcsok centroidját és exportáltuk a tömeg-intenzitás párokat a 

Microsoft Excel programba. A spektrumok további értékelését egy Excel Makró program 

segítségével végeztük el. Ez követően rendelkezésünkre álltak a teljes tömegspektrum tömeg-

intenzitás párjai. Ezek közül ki kellett válogatnunk az előre megállapított tömegeket és a 

hozzájuk tartozó maximális intenzitásokat, így minden egyes spektrumot egy-egy tömeg-

intenzitás vektorral tudtuk jellemezni.  

Az összehasonlíthatóság érdekében a csúcsintenzitások normálását is el kellett 

végeznünk. Az adatok kiválogatását és normálását egy Microsoft Excel makró segítségével 

végeztük el. A fenti műveletsorozatot minden egyes anyag, minden egyes ütközési energiáján 

felvett spektrumra el kellett végeznünk.   
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Eredményül egy olyan táblázatot kaptunk, amelyben megtalálható minden egyes 

ütközési energián felvett spektrum tömeg-relatív intenzitás párjai. 

Az Agilent készülék esetén – a korábbiakkal ellentétben –egy fájlba rögzítettük az 

összes ütközési energián felvett spektrumokat. A kiértékelést is máshogy végeztük el: vehettük 

az egyes anyagok esetén már korábban meghatározott tömegeket és az ezekhez tartozó 

ionkromatogrammokat exportáljuk ki. Ezután egy Excel makró segítségével ezeket az exportált 

ionkromatogrammokat átlagoltuk az interscanek fölött, majd normáltuk őket, így relatív 

intenzitásokhoz jutottunk. Az abszolút intenzitások normálását az egyes fragmensek 

intenzitásának összegével végeztük el. 

 

A különböző kísérleti körülmények közötti konverzió meghatározásához a három készülék 

ütközési energiafüggő spektrumait hasonlítottuk össze egymással és a hasonlóságukat egy 

mérőszámmal jellemeztük az irodalmi összefoglalóban részletezett módszerekkel: 

 Algebrai módszerek: négyzetes eltérés, abszolútértékes eltérés, skaláris szorzat, skaláris 

szorzat az intenzitások gyökének figyelembevételével 

 Statisztikai módszerek: korrelációs koefficiens, gyökös korrelációs koefficiens, Kedall-

féle függetlenségi módszer 

A három készüléket kettesével párosítottuk és az összes lehetséges módon kiszámoltuk a 

különböző ütközési energiához tartozó tömegspektrumok hasonlóságát. A legjobban egyező 

spektrumokhoz tartozó ütközési energiákat párosítottuk egymással. Ha ezeket a párokat 

ábrázoljuk, a két készülék közötti konverziós függvényt kapjuk eredményül. Az ütközési 

energiák párosításával kapott konverziós függvény meghatározását a 14. ábrán szemléltettük.  
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14. ábra. A konverziós függvény egyes pontjainak meghatározásának módszere. 

 
 

A vízszintes táblázat a Waters QTOF Premier ütközési energiát, a függőleges táblázat pedig 

azokat a Waters Quattro Micro tömegspektrométeren alkalmazott ütközési energiákat 

tartalmazza, amelyek esetén a spektrumoknak a legnagyobb a hasonlósága. Az áttekinthetőség 

kedvéért csak az első három pont ütközési energia párjait tüntettük fel, de természetesen az 

összes párt be lehetne jelölni. 

A konverziós függvény megmondja, hogy az egyik készülék ütközési energiája a másik 

készüléken milyen értéknek felel meg. A jelen kontextusban a „konverziós függvény” csak egy 

elnevezés, matematikai értelemben nem viselkedik függvényként. A fentiek alapján 

egyértelműen látszik, hogy „diszkrét esetet” valósítottunk meg. Az is járható út lett volna, ha 

az ütközési energia párokra valamilyen polinomot illesztünk és az egyes készülékek között 

ezeket a polinomokat hasonlítanánk össze. Ehhez a lehetőséghez azért nem folyamodtunk, mert 

sok készüléken csak egész számú ütközési energiát lehet beállítani. Így értelmetlen lenne 

bármilyen valós számmal jellemezni megfeleltetést. 
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A fent vázolt számításokhoz készítettünk egy Excel makrót, amelynek kezelőfelületét a 15. 

ábrán tüntettük fel. Az Excel Makró programozását nem én végeztem el. 

 

15. ábra. Az általunk készített Excel makró grafikus felülete. 

 

Az készülékek ütközési energiafüggő spektrumait reprezentáló vektorok az Excel táblázat 

egyes munkalapjain találhatóak, az Excel makró több funkciót is ellát: 

 Calculate: Különböző összehasonlítási függvénnyel kiszámolja két készülék között a 

konverziós függvényt. 

 Clear: Letörli a kiszámolt ütközési energia párokat. 

 Get MS Spectrum: Az egyik készülék megadott ütközési energiához megkeresi a másik 

készülék megfelelő ütközési energiáját. Majd egymás mellé kirajzolja ehhez a két 

ütközési energiához tartozó spektrumokat 

 Show max difference: az összepárosított ütközési energiák közül kiválasztja azt a párt, 

amelyek egymáshoz képest vett eltérése a legnagyobb és kirajzolja ezekhez az ütközési 

energiákhoz tartozó spektrumokat 

 

A függetlenségi módszert az R nevű statisztikai programcsomaggal próbáltuk ki a 

modellvegyületek spektrumaira. A leucin-enkefalint leszámítva a többi vegyületre nem adott 

kielégítő eredményt, ugyanis a többi vegyület kevés fragmenssel rendelkezik és a rangokat 

használó módszerekhez legalább 8-9 fragmens megléte szükséges. Ezért a módszer nem tudott 

különbséget tenni a spektrumok között, így ezt a módszert csak teszteltük, de nem használtuk 

konverziós függvény meghatározására. 
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A modellvegyületek közül a raffinózt nagy intenzitással regisztráltuk a két Waters 

készüléken, viszont az Agilent készüléken a zajjal összemérhető intenzitással jelent meg, ezért 

ennek a modellvegyületnek a konverziós függvényét nem részletezzük a későbbiekben.  
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4 Eredmények és értékelésük 
 

 

4.1 Tandem tömegspektrumok reprodukálhatósága 
 

Az egyes készülékek használata esetén fontos tudnunk, hogy az azonos körülmények 

között, de különböző időben felvett spektrumok milyen mértékben térnek el egymástól, vagyis 

milyen a spektrumok reprodukálhatósága. Ennek vizsgálatát a kísérletek összehasonlítása előtt 

kell elvégeznünk, ugyanis, tudnunk kell, mik a valódi különbségek két készülék között és mi 

fakad a tömegspektrométer szórásából (pl. az elektronikus zajból). A spektrumok 

reprodukálhatóságának kérdéskörét a leucin-enkefalin példáján keresztül szeretném bemutatni 

a Waters QTOF Premier készülék esetében. Munkám során tíz párhuzamos mérést végeztem el 

20 eV ütközési energiát használva. 

Ha megnézünk két egymás utáni spektrumot, a spektrumok jól hasonlítanak egymásra, 

csak kevés különbség észlelhető (16. ábra). 

 

16. ábra. A leucin-enkefalin két egymás után felvett tömegspektruma  
20 eV ütközési energián. 
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Például a 177-es csúcs, valamint az 538-as csúcs intenzitása más a két esetben. Vagyis 

ugyanolyan kísérleti körülmények, ugyanolyan készülékparaméterek mellett is észrevehető 

különbségek látszanak a spektrumok között. Ezeket a különbségeket azonban érdemes 

valamilyen módon számszerűsíteni, valamilyen értékkel jellemezni.  

Abban az esetben, ha az abszolút intenzitásokkal, vagyis beütésszám értékekkel dolgozunk 

és ábrázoljuk az egyes csúcsok intenzitását szórásuk függvényében a 17. ábrához jutunk: 

 

 

17. ábra. leucin-enkefalin csúcsainak szórása abszolút intenzitásuk függvényében 

 

Ahogy a 17. ábrán is látható, a szórás csak kis mértékben függ a csúcsok abszolút 

intenzitásától, hiszen több százszoros intenzitás különbség csupán 2.5-3 szoros szórásbeli 

különbséget okoz. Ez azzal a következménnyel jár, hogy a nagy intenzitású csúcsok relatív 

szórása viszonylag kicsi, míg a kis intenzitásúaké nagy.  

Relatív intenzitáshoz az abszolút intenzitások normálásával jutunk. Több normálási 

lehetőség létezik [29]: normálhatunk a bázis csúcs intenzitásával, vagy az összes csúcs 

intenzitás összegével is. Ha szórás helyett relatív szórást használunk, sokkal szemléletesebb 

képet kaphatunk a csúcsok reprodukálhatóságáról.  

Abban az esetben, ha ábrázoljuk a csúcsok relatív intenzitását relatív szórásuk (RSD) 

függvényében, az alábbi ábrát kapjuk eredményül: 
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18.  ábra. Leucin-enkefalin csúcsainak RSD %-a relatív intenzitásuk függvényében 

 

A 18. ábrán jól látszik, hogy míg a nagy intenzitású csúcsok kis RSD %-al rendelkeznek, 

addig a kis intenzitású csúcsok nagy RSD %-al jellemezhetőek. Ennek alapján az 

megállapítható, hogy ha jól reprodukálható spektrumot szeretnénk előállítani, akkor az egyes 

csúcsok intenzitását kell megnövelnünk, hiszen ebben az esetben a csúcsra számított relatív 

szórás lecsökken. Itt szeretném megemlíteni, hogy a tömegspektrumok ábrázolásakor tipikusan 

a báziscsúcs intenzitását 100-nak vesszük, így tulajdonképpen mindig relatív intenzitásokkal 

dolgozunk.  

A továbbiakban két spektrum közötti különbséget a továbbiakban az alábbi módon adjuk 

meg: vesszük a két spektrum azonos csúcsainak relatív intenzitását (báziscsúcs 100-ra 

normálva), kiszámoljuk ezek szórását és átlagoljuk az összes olyan fragmensre nézve, 

amelynek az intenzitása nagyobb, mint 2%. Ezt a mennyiséget a továbbiakban átlagos 

szórásnak nevezzük és ASD-vel (average standard deviation) jelöljük  

4.1.1 A spektrumok reprodukálhatósága különböző készülékek esetén 

 

Mindhárom tömegspektrométer esetén (Waters QTOF Premier, Waters Quattro Micro, 

Agilent) megvizsgáltuk a tandem tömegspektrumok reprodukálhatóságát. A Waters Quattro 

Micro készüléken 24 eV ütközési energián tíz párhuzamos mérést vettük fel. Az Agilent 

készüléken pedig nemcsak egy, hanem minden egyes ütközési energián tíz párhuzamos mérést 

végeztünk el. 
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A Waters QTOF Premier készülék esetén a leucin-enkefalin 20 eV-on rögzített tíz 

párhuzamos méréséből számolt átlagos szórás (ASD = 0,3). 

Az Agilent 6460 készülék esetén kiválasztottuk a 24 eV ütközési energiát, ezen az ütközési 

energián a leucin-enkefalin tíz párhuzamos méréséből számolt átlagos szórás (ASD = 0,95). 

Eredményül ugyanazt kaptuk, mint a Waters QTOF Premier esetében: a nagy intenzitású 

csúcsok nagy RSD %-al rendelkeznek, kis intenzitású csúcsok esetén fordított ez a tendencia. 

 

4.1.2 A spektrumok reprodukálhatóságának mérési idő függése 

 

Az egyes spektrumok reprodukálási témaköréhez hozzátartozik a megfelelő mérési idő 

kiválasztása. Vagyis annak a mérési időnek a keresése, amely időtartamra nézve rövid, viszont 

elegendően kis RSD % rendelkező hozzá. Ehhez a Waters QTOF Premier készüléken 20 eV 

ütközési energián 1 s, 3 s, 6 s, 12 s, 30 s, 60 s-os méréseket végeztünk, minden mérési időn 10 

párhuzamos mérést vettünk fel. A kísérleti részben részletezett fragmensek RSD%-át 

határoztuk meg. Abban az esetben, ha az egyes fragmensek relatív szórását ábrázoljuk a mérési 

idő függvényében az alábbi ábrát kapjuk (19. ábra): 

 

 

19. ábra. Leucin-enkefalin kiválasztott csúcsainak RSD %-a a mérési idő függvényében 

 

 

Mint ahogy a 19. ábrán látható a mérési idők növelésével a relatív szórás csökken: kis mérési 

idő esetén nagy RSD %, ahogy növeljük a mérési időt egyre kisebb RSD %-t kapunk. Az azonos 
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színű körök lefutásában 10 s-ig nagy relatív szórás csökkenés következik be, 10 s után ugyan 

csökken az RSD % mértéke, de sokkal kisebb mértékben.  

Kis mérési idő esetében a kis intenzitású csúcsok nagy relatív szórással rendelkeznek. Ahogy 

növeljük a mérési időt úgy csökken a kis tömegek relatív szórása. Ezzel szemben a nagy 

csúcsterületű tömegek már kis mérési időn is lényegesen kisebb szórással rendelkeznek, mint a 

kis csúcsterületű tömegek. Ahogy növeljük a mérési időt a nagy területű csúcsok relatív szóra 

ugyan csökken, de lényegesen nem változik. 

Példaként a legnagyobb szórású csúcsot hozhatjuk fel: A protonált molekulaion 

rendelkezik a legnagyobb relatív szórással: 1s mérési idő esetén az RSD % 12,9 %, 6 s esetén 

3,6 %, 12 s esetén 1,52 %, 60 s esetén pedig 1%-ra csökken ez az érték. Ezek alapján azt 

állapítottuk meg, hogy a 12 s már optimális idő a mérések reprodukálhatósága szempontjából, 

így minden további mérést 12 s-es mérési idő felhasználásával vettünk fel.  

4.2 A mérések reprodukálhatóságának további változásai 
 

Fontos tudnunk, hogy ugyanazon paraméterek beállítása mellett, de más időben felvett 

tandem tömegspektrumok mennyire különböznek egymástól. Ezért úgy jártunk el, hogy a 

Waters Quattro Micro készüléken felvettünk a leucin-enkefalin ütközési energiafüggő 

spektrumait majd egy hónap múlva megismételtük ezt a kísérletsorozatot. A mérések alapján 

megállapítottuk, hogy Waters Quattro Micro esetén a készülék ismételhetősége (egymást 

követő spektrumok felvételének hibája) ASD = 0,63, míg a reprodukálhatósága (mérés 

ismételhetősége 1 hónap elteltével) ASD = 1,0. Az Agilent 6460 készülék esetén ezek az 

értékek ASD = 0,96 ill. ASD=1,38 

4.3 Spektrumok összehasonlítása 
 

Munkánk során megállapítottuk, hogy az egyes készülékeken felvett tömegspektrumokat 

a beállítható paraméterek közül (Cone feszültség, forráshőmérséklet, ütközési gáznyomás, stb.) 

legjobban az ütközési energia befolyásolja.  

Ahogy a célkitűzésekben is említettük jelen munka fő célja az volt, hogy megvizsgáljuk, 

pusztán az ütközési energia változtatásával lehet-e két különböző készüléken azonos tandem 

tömegspektrumhoz jutni. Vagyis meg lehet-e mondani, hogy milyen ütközési energiát kell 

beállítanunk az egyik készüléken ahhoz, hogy egy másik készüléken ugyanahhoz a 

spektrumhoz jussunk?  
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Erre a kérdésre a konverziós függvény ad választ, amely megmondja, hogy az egyik 

készüléken beállított ütközési energia egy másik készüléken milyen ütközési energiának felel 

meg. Ezt a folyamatot illusztráljuk a 20. ábrán, ahol a leucin-enkefalin különböző ütközési 

energián ill. készüléken felvett tandem tömegspektrumai láthatóak. Fent a Waters QTOF 

Premier készüléken 20 eV-on felvett tömegspektrum látható, lent különböző ütközési energián 

a Waters Micromass Quattro készüléken felvett tandem tömegspektrumok láthatók. Azt az 

ütközési energiát kell megkeresnünk a Waters Micromass Quattro készüléken, amelyen felvett 

tandem tömegspektrum legjobban hasonlít a Waters QTOF Premier készüléken felvett tandem 

tömegspektrumra.  

 

20. ábra. A leucin-enkefalin ütközési energiafüggő spektrumainak összehasonlítása. 

 

 

4.4 Az összehasonlítási függvény 
 

Az előbbiekben ill. a kísérleti részben ismertettük a konverziós függvény meghatározását, 

de nem tértünk ki arra, hogy a hasonlóságok hogyan számítottuk a tandem tömegspektrumok 

között. A diplomamunkában a továbbiakban összehasonlítási függvénynek nevezzük azt a 
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módszert, amely a tandem tömegspektrumokat reprezentáló vektorok közötti hasonlóságot 

számolja. 

 Az összehasonlítási függvény megválasztása közel sem triviális feladat. Egyrészt azért, 

mert a statisztikai próbák nagy hányada normál eloszlású valószínűségi változók 

összehasonlítására vonatkozik ezzel szemben a tömegspektrometriás csúcsok intenzitását 

legjobban a Poisson-eloszlás írja le [17].  

Az összehasonlítás során a legegyszerűbb módszertől indultunk el és próbáltunk a lehető 

legjobb módszert megtalálni. A szakirodalomban nincs egyértelmű elképzelés arról, hogy 

melyik összehasonlító módszer szolgáltatja a legjobb eredményt, ezért az irodalomban használt 

több módszerrel is kiszámoltuk a konverziós függvényeket és kiválasztottuk a feladat 

szempontjából legjobbat. 

A módszerek tesztelését a leucin-enkefalin modellvegyületen végeztük és a többi 

modellvegyületre az általunk legjobbnak ítélt módszert alkalmaztuk. A módszerek 

összehasonlítását a leucin-enkefalin Waters Quattro Micro és Agilent készülékek közötti 

konverziós függvényen keresztül fogjuk bemutatni. Ezentúl a Waters Quattro Micro készüléket 

QQQ1-nek, az Agilent 6460 készüléket QQQ2-nek, a Waters QTOF Premier készüléket QTOF-

al fogjuk rövidíteni. 

 

4.4.1  Négyzetes eltérés  

Minden készülék esetén a három-három párhuzamos mérést végeztünk el. Ezeket a 

méréseket párosítottuk össze az összes lehetséges módon, ami 9 kombinációt jelent.  

Egy ábrán ábrázoltuk az összes párhuzamosra számolt konverziós függvényeket. A 21. ábrán 

látható konverziós függvény két QQQ típusú készülék (QQQ1 vs. QQQ2) között kapcsolatot 

mutatja.  

A két készülék között két alapvető különbség van, egyrészt más az ütközési gáz típusa 

(az egyiknél Ar a másiknál N2) másrészt más az ütközési cella kialakítása. A négyzetes eltérés 

alapján becsült konverziós függvény 30 eV-ig lineáris jelleget mutat, majd 30 eV és 40 eV 

között egy plató látszik, 40 eV és 50 eV között ismét látható egy plató ezen felül egy kiugró 

pontot is tapasztalhatunk.  
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21. ábra. Leucin-enkefalin négyzetes eltéréssel számolt QQQ1 és QQQ2 közötti konverziós függvénye. 

 

4.4.2 Abszolút értékes eltérés 

 

A platók kiküszöbölése végett más összehasonlító függvényeket is kipróbáltunk, hogy 

lássuk, melyik függvénnyel lehet a legjobb összehasonlítást elérni. A négyzetes eltérés 

függvény után az abszolút értékes eltérés függvényt választottuk 

 

 

22. ábra. Leucin-enkefalin abszolútértékes eltéréssel számolt QQQ1 és QQQ2 közötti konverziós 
függvény. 

 

4.4.3 Skaláris szorzat 

 

A szakirodalomban az egyik legelterjedtebb spektrum összehasonlítási mód az egyes 

spektrumokat reprezentáló vektorok skaláris szorzata. Többek között az NIST is e szerint az 

összehasonlítási függvény szerint keres saját adatbázisában [30], ezért ezt a módszert is 

kipróbáltuk. 
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23. ábra. Skaláris szorzattal számolt QQQ1 és QQQ2 közötti konverziós függvény. 
 

Habár a skaláris szorzattal számolt konverziós függvény mindkét, korábbi függvényre 

hasonlít, a nagy ütközési energia tartományban inkább a négyzetes eltéréssel számolt 

konverziós függvényhez áll közelebb. A skaláris szorzatot elsősorban azért használják a 

négyzetes eltérés helyett, mert sokkal kisebb számítási kapacitást igényel.  

 

4.4.4 Gyökös skaláris szorzat 

 

      A fenti, három összehasonlító függvény közel ugyanazt a konverziós függvényt jósolja, a 

40 eV és 50 eV közötti tartományban lévő platót egyik módszer sem tudta kiküszöbölni, ezért 

más összehasonlító függvényt is kipróbáltunk.  

 

 

24. ábra.  Leucin-enkefalin normált skaláris szorzattal számolt QQQ1 és QQQ2 közötti konverziós 
függvény 
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A csúcsintenzitások négyzetgyökével számolt skaláris szorzat jobb összehasonlító 

függvénynek bizonyult, a nagy ütközési energiáknál eltűnt a konverziós függvény plató nagy 

része. Ezek alapján, az eddig alkalmazott lineáris algebrai összehasonlító függvények közül ez 

bizonyult a legjobbnak. 

 

4.4.5 Korrelációs koefficiens 

 

Statisztikai összehasonlító módszert is kipróbáltunk, hogy lássuk más módszer 

alkalmazásakor változik-e a konverziós függvény, és ha igen akkor milyen jellegű változások 

jelennek meg. Két változó egymással való „összefüggését” becslő módszerek közül a 

korrelációs koefficiens az egyik leggyakrabban alkalmazott módszer. Ennek köszönhetően az 

egyik elterjedtebb összehasonlítási módszer spektrumadatbázisokban is. Az alábbi konverziós 

függvényeket kaptuk ezen összehasonlítási módszer felhasználásával: 

 

25. ábra.  Leucin-enkefalin korrelációs koefficienssel számolt QQQ1 és QQQ2 közötti konverziós 
függvény 

 

A konverziós függvényben ugyanolyan platók jelentek meg, mint a négyzetes eltérés és az 

abszolút értékes eltérés használatakor.  

 

4.4.6 Gyökös korrelációs koefficiens 

 

A skaláris szorzat módosított változata lényegesen jobb konverziós függvényt 

szolgáltatott, mint maga a skaláris szorzat, ezért a korrelációs koefficiens után, a korrelációs 

koefficiens módosított változatát is kipróbáltuk. A módosítás jelen esetben azt jelenti, hogy az 
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intenzitások gyökét használtuk az intenzitásértékek helyett. Az így kapott konverziós függvény 

a 26. ábrán látható. 

 

26. ábra.  Leucin-enkefalin gyökös korrelációs koefficienssel számolt QQQ1 és QQQ2 közötti 
konverziós függvény 

 

Az intenzitások gyökének használata valóban jobb eredményhez vezet, mint ahogy az normált 

skaláris szorzat esetén is láthattunk, jelen esetben is eltűnt a 40 eV és 50 eV közötti széles plató. 

 

4.5 A legjobb összehasonlítási függvény kiválasztása 
 

 
 

27. ábra. A leucin-enkefalin összes összehasonlító függvénnyel számolt QQQ1 és QQQ2 konverziós 
függvényei 

 

Az egyes összehasonlító módszerek részletezése során kiderült, hogy a négyzetes 

eltéréssel az abszolút értékes eltéréssel valamint a korrelációs koefficienssel számolt 

konverziós függvények gyakorlatilag megegyeznek. A gyökös skaláris szorzat és a gyökös 
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korrelációs koefficiens módszerek az előzőektől eltérő, de egymással megegyező eredményt 

adnak. Így kézenfekvő e két módszer közül a jobbikat választani. Ezzel, a jobbnak feltételezett 

módszerrel fogjuk kiszámolni a többi modellvegyület konverziós függvényét.  

Egy összehasonlító módszer jósága nem abban rejlik, hogy mennyire „sima” konverziós 

függvényt eredményez, hanem abban, hogy kis változásokat is meg tud-e különböztetni két 

spektrum között. Ezért e szempontot szem előtt tartva, a választást elősegítve az alábbi 

kísérletsorozatot végeztük el: 

Megmértük a leucin-enkefalin ütközési energiafüggő spektrumait a QQQ2 készüléken, 

négy különböző fragmentor feszültégen. A beállítható fragmentor feszültségtartomány 0 V és 

380 V között található, a gyártó által javasolt érték pedig 135 V. A fenti három értéken kívül 

választottunk még egy negyedik értéket is. Az 50 V feszültség értéket azért választottuk, hogy 

közel egyenletesen legyen felosztva a tartomány.  

Kiszámoltuk a gyökös skaláris szorzat és a gyökös korrelációs koefficiens segítségével a QQQ1 

és a különböző fragmentor feszültségek közötti konverziós függvényeket. 

 

 

 

28. Leucin-enkefalin QQQ1 és QQQ2 közötti konverziós függvényei. a) gyökös korrelációs 
koefficienssel b) gyökös skaláris szorzattal számolva. 
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A két módszerrel számolt konverziós függvények között két szembetűnő különbséget 

tapasztalhatunk. Mindkét különbség a kis ütközési energiatartományban található. Egyrészt a 

két módszer más ütközési energiapárokat jósol, másrészt más konverziós függvény sorrendet 

jósol. 

Kis ütközési energiák esetén a leucin-enkefalin alig fragmentálódik, vagyis csak a 

molekulaion látható a spektrumban, ezért a párosítást főleg a molekulaion intenzitása fogja 

befolyásolni. 

A gyökös korrelációs koefficiens módszer a 380-as fragmentor feszültséget alkalmazó 

QQQ2 készülék 1 eV-os spektrumhoz a QQQ1 készüléken, az 3 eV-on felvett spektrumot 

párosítja. A gyökös skaláris szorzat ugyanezt a párosítást a QQQ1 készülék 13 eV-on felvett 

spektrumához 380-as fragmentor feszültség esetén, 1 eV-on a molekulaion közel 83 %-os 

relatív intenzitással rendelkezik. Ezzel szemben a QQQ1 készüléken, 1 eV-on a molekulaion 

99 % relatív intenzitású, 13 eV-on 89 % intenzitású. 

Vagyis a gyökös korrelációs koefficiens hibás eredményt szolgáltat. Ezek alapján a gyökös 

skaláris szorzat módszert találtuk a legjobbnak és a további összehasonlításokban ezt 

használtuk. 

 

4.6 A leucin-enkefalin konverziós függvényeinek értelmezése 
 

A konverziós függvény megmondja, hogy az egyik készüléken beállított ütközési 

energián felvett spektrum a másik készüléken milyen ütközési energián felvett spektrumhoz 

hasonlít a leginkább. Arról viszont nem nyújt információt, hogy mégis milyen mértékben 

hasonlítanak a tandem tömegspektrumok. Ahhoz, hogy értelmezni tudjuk a különbségeket a két 

készülék között, először meg kell néznünk egy készülék két párhuzamos mérése közötti 

különbséget. Az egyes készülékek két párhuzamos mérése között kiválasztottuk azokat az 

ütközési energiákat, amelyeken az egymás után felvett spektrumok a legnagyobb eltéréssel 

láthatóak, ez az érték a QTOF esetében 20 eV (ASD = 0,54), QQQ1 esetében 20 eV (ASD = 

3,53), a QQQ2 esetében 19 eV (ASD = 1,30) volt. (29. ábra)   
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29. ábra. Leucin-enkefalin a) QTOF b) QQQ1 c) QQQ2 készüléken felvett párhuzamos mérések közötti 
legnagyobb különbségek. 

 

Fontos megjegyezni, hogy mindhárom készülék esetében az ionok tartózkodási ideje 

ugyanabba a nagyságrendbe esik, hasonló fragmentációs mechanizmust várunk el minden 

készülék esetében. Annak érdekében, hogy lássuk mégis milyen különbségek tapasztalhatóak a 

párosítás során a spektrumok között kiválasztottunk néhány ütközési energia párt a konverziós 

függvények közül és megnéztük a spektrumokat egymás mellett.  

 

Először a leucin-enkefalin QQQ1 vs. QTOF konverziós függvényén szeretnénk bemutatni 

a spektrumok közötti különbségeket, amelyek a 30. ábrán láthatóak. A kék színű oszlopok a 

QTOF-hoz, a narancssárga oszlopok pedig a QQQ1-hez tartoznak. Megállapítottuk, hogy a 

konverziós függvény QQQ1 vs. QTOF készülékek esetén közel lineáris. 
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30. ábra. leucin-enkefalin egy-egy üközési energiához tartozó tandem tömegspektrumai QTOF (kék 
színű oszlopok) és QQQ1 (narancs színű oszlopok) készülékek esetén. 
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 Kis ütközési energia tartomány 

A kis ütközési energia tartományban, a konverziós függvényen kiválasztottuk a (3, 5) pontot, 

vagyis a QTOF 3 eV-on és a QQQ1 5 eV-on felvett spektrumait hasonlítjuk össze, 30a. ábra. 

Ezen az ütközési energián gyakorlatilag nincs fragmentáció, így a két tandem tömegspektrum 

is nagyon hasonlít egymáshoz, a különbséget csupán zajok okozzák. Mivel nincsenek 

fragmensek ennek a tartománynak nincs gyakorlati jelentősége és a két spektrum különbsége 

átlagos szórásban mérve közel ASD = 0. 

 Alacsony ütközési energia tartomány (30b. ábra) 

A kiválasztott pont: (14, 18). A két spektrum között még mindig kis különbségek láthatóak. 

(ASD = 3,0) 

 A két készülék legnagyobb különbsége (30c. ábra) 

Az összepárosított spektrumok közül kiválasztottuk azt egy párosítást, amelyek között a 

legnagyobb a különbség, a kiválasztott pont: (27, 30). A spektrumok különbsége ASD = 6,2, 

vagyis ez azt jelenti, hogy közepes ütközési energiatartományban található a legnagyobb 

különbség a készülékek között. 

 Magas ütközési energia (30d. ábra) 

Magas ütközési energián ismét kezdenek jobban hasonlítani a spektrumok egymáshoz (46, 48) 

A tandem tömegspektrumok különbsége: ASD = 1,42.  

 

A következőkben megvizsgáltuk, hogy a QQQ1 vs. QQQ2 konverziós függvény esetén milyen 

különbségek láthatóak a spektrumok között. Ugyanazt a tendenciát tapasztaltuk, mint a QQQ1 

vs. QTOF (fenti) esetben: a kis ütközési energia tartományban kis különbségek, a középső 

ütközési energia tartományban nagy különbségek, majd ismét kisebb különbségeket 

tapasztaltunk. 
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31. ábra. QQQ1 vs. QQQ2 készülékek összehasonlítása leucin-enkefalin esetén  
(kék színű oszlopok QQQ2, narancs színű oszlopok QQQ1 tömegspektrométerre vonatkoznak) 

 

Ahogy növeljük az ütközési energiát, úgy észlelhető egyre nagyobb különbség a 

spektrumok között az átlagos szórás értéke elkezd növekedni. A maximális különbség a két 

készülék között a konverziós függvény (34, 34) pontján látható. Ahogy a 31. ábrán is látható a 

két spektrum egyetlen csúcsintenzitása sem egyezik meg és a különbség jelentős (ASD = 16,3). 

Ezek alapján, egy fontos jelenséget sikerült megfigyelnünk: pusztán az ütközési energia 

változtatásával a két azonos típusú QQQ készülék között nem lehet azonos spektrumot 

beállítani.  

Ennek egyik oka lehet, hogy a QQQ1 készülék esetében más az ütközési cella a QQQ1 

készülék ütközési cellája hexapól, a QQQ2 készüléke ütközési cellája oktapól. Másik fontos 

különbség a két készülék között: a QQQ1 Ar ütközési gázt, a QQQ2 készülék esetében N2 
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ütközési gázt alkalmaztunk. Más paraméter változatásával, pl. a fragmentor feszültség 

értékének változatásával sem tudtuk a fenti különbséget kiküszöbölni. 

A QTOF készülék ugyanúgy, mint a QQQ1 készülék, Ar ütközési gázzal üzemel. A QQQ1 

és QTOF készülékek annak ellenére, hogy nem azonos típusú tömegspektrométerek nagyon 

hasonló tandem tömegspektrumokat szolgáltatnak. Ezek alapján arra következtehetünk, hogy a 

készülékek között a különbséget az ütközési gáz milyensége és nem a készülékek kialakítása 

okozza.  

 

4.7 Az összes modellvegyület konverziós függvényei 
 

Miután kiválasztottuk a legjobb összehasonlító függvényt elkészítettük az összes 

modellvegyület konverziós függvényeit. Ezen függvények ismeretében választ kaphatunk arra 

a kérdésre, hogy a konverziós függvényeknek van-e anyagfüggése vagy esetleg tömegfüggése, 

és ha ilyen függés létezik, akkor menyire térnek el ezek a konverziós függvények egymástól. 

Először a QQQ1 vs. QQQ2 készülékek közötti konverziós függvényeit vizsgáljuk meg 

részletesen.  

 

 

32. ábra. Az összes modellvegyület QQQ1 vs. QQQ2 konverziós függvényei. 
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 Adenozin 

 

Az adenozin spektrumait ugyanabban az ütközési energiatartományban vettük fel, mint 

a leucin-enkefalin esetében. Ahogy a 32. ábrán is látható az adenozin kék színű a QQQ1 vs. 

QQQ2 konverziós függvénye nagyban hasonlít az leucin-enkefalin piros színű konverziós 

függvényre. Két alapvető különbség tapasztalható az adenozin és a leucin-enkefalin konverziós 

függvényei között: egyrészt az adenozin konverziós függvényén 20 eV közelében egy széles 

plató látható, a leucin-enkefalin konverziós függvényében csak a kis ütközési 

energiatartományban látható ilyen plató. Másrészt, a két konverziós függvényre más 

tengelymetszetű és meredekségű egyenes illeszthető.  

Annak érdekében, hogy lássuk milyen különbségek tapasztalhatók az egyes anyagok 

konverziós függvényei között egy szűkebb ütközési energiatartományban is ábrázoltuk őket 

(33. ábra). 

 

 

33. ábra. Az összes modellvegyület QQQ1 vs. QQQ2 konverziós függvényei 0 eV és 30 eV között 
ábrázolva. 

 

 α-amino-adipinsav 

 

Az α-amino-adipinsav a kis tömegű modellvegyületek közé tartozik, ezért egy szűkebb 

ütközési energiatartományban vizsgáltuk: 0 eV és 36 eV között. Felső korlátként azért 

választottuk a 36 eV-ot, mert e fölött teljesen eltűnnek az ionok. A 33. ábrán szürke színű 
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konverziós függvény. Ebben az esetben is lineáris a konverziós függvény, viszont ismét más a 

tengelymetszetű és a meredekségű egyenes illeszthető a konverziós függvényre. 

 

 6-amino-kapronsav 

 

A 6-amino-kapronsav az α-amino-adipinsavhoz képest két funkciós csoportban tér el, 

ezért hasonló viselkedést várhatunk. A konverziós függvényt 0 eV és 28 eV között ábrázoltuk. 

A konverziós függvény szinte teljesen ugyanazt a viselkedést mutatja, mint az α-amino-

adipinsav konverziós függvénye, a két konverziós függvényre illesztett egyenes csak nagyon 

kis mértékben tér el egymástól.  

 

Észrevehető a konverziós függvény tömegfüggése: a leucin-enkefalin és az adenozin 

nagyobb tömegűek és hasonló a konverziós függvényekre illesztett egyenes. A két kisebb 

tömegű vegyület konverziós függvényeire egymás között hasonló, de az előbbiektől eltérő 

egyenes illeszthető. 

 

Ezt követően a QQQ1 vs. QTOF készülékek közötti konverziós függvényekre térnénk át. 

 

 
34. ábra. Az összes modellvegyület QQQ1 vs. QTOF konverziós függvényei. 

 

Az összes konverziós függvényhez kisebb tengelymetszet tartozik, mint a QQQ1 vs. 

QQQ2 konverziós függvények esetén. Vagyis ez azt jelenti, hogy a QQQ2 készülék jobban 

gerjeszti a molekulát, mint a QTOF készülék.  
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 Leucin-enkefalin 

A 34. ábrán a leucin-enkefalin QQQ1 vs. QQQ2 és QQQ1 vs. QTOF közötti konverziós 

függvény közötti különbség a nagy ütközési energia tartományban található: hogy a 40 eV és 

50 eV közötti tartományban egy olyan plató látható, amelyet a korábbiakban nem tapasztaltunk. 

 Adenozin 

 Az adenozin ugyanúgy lineáris jelleget mutat, a 20 eV körüli plató is látható, amelyet a QQQ1 

vs. QQQ2 konverziós függvénynél tapasztaltunk. Konverziós függvénye ismét hasonlít a 

leucin-enkefalin konverziós függvényére 

 α-amino-adipinsav és 6-amino-kapronsav 

A legnagyobb különbség az α-amino-adipinsav és a 6-aminokapronsav esetében tapasztalható: 

a konverziós függvények nem lineárisak, 15 eV felett gyakorlatilag nem változnak. A 6-amino-

kapronsav konverziós függvénye az α-amino-adipinsav konverziós függvényén helyezkedik el, 

vagyis a két molekula konverziós függvénye megegyezik. A tandem tömegspektrumok 

vizsgálatából megállapítottuk, hogy, a QTOF készülék esetén egy kritikus ütközési energia 

értéket túllépve nem lehet tovább gerjeszteni a molekulát (a tandem tömegspektrum 

gyakorlatilag nem változik), ezért „telítésbe” megy a görbe.  

Legvégül a QTOF vs. QQQ2 konverziós függvényeit mutatnánk be, amelyek a 31. ábrán 

láthatók.  

 

 
35. ábra. Az összes modellvegyület QTOF vs. QQQ2 konverziós függvényei. 
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 Leucin-enkefalin 

Jellegében teljesen azonos konverziós függvénnyel rendelkezik, mint a QQQ1 vs. QQQ2 

konverziós függvény, ebben az esetben is plató látható a kis ütközési energiáknál. Ez arra utal, 

hogy a QQQ2 készülék a nagy molekulákat gerjeszti jelentősen. 

 Adenozin 

A korábbi, két konverziós függvényhez hasonlóan (QQQ1 vs. QQQ2 és QQQ1 vs. QTOF) jelen 

esetben is lineáris konverziós függvényt kaptunk eredményül, olyannyira lineáris viselkedést 

mutatat, hogy a korábban mindig jelen lévő, 20 eV közötti plató nem látható a konverziós 

függvényben. 

 α-amino-adipinsav és 6-amino-kapronsav 

Az α-amino-adipinsav konverziós függvénye 0 eV és 18 eV között lineáris a jelleget mutat, 

majd a korábbiakhoz hasonlóan a QTOF készülékben nem gerjeszthető tovább. A 6-amino-

kapronsavról is ugyanezt tudjuk elmondani, azonban ez a plató kisebb ütközési energiánál (kb. 

15 eV) jelenik meg. 
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4.8 Eredmények összefoglalása 

 
A szakdolgozati munkám során elért eredményeket az alábbiakban foglalom össze: 

 Meghatároztam az egyes készülékek esetén a leucin-enkefalin tandem tömegspektrumainak 

reprodukálhatóságát. A spektrumok vizsgálata során először az egy készüléken felvett 

párhuzamos mérések átlagos szórását határoztam meg. Ezt követően minden készülékre 

megvizsgáltam, hogy az eredeti és egy hónap elteltével felvett spektrumok átlagos szórása 

milyen mértékben változik, amelyet az alábbi táblázatban foglaltam össze:  

 

Készülék Átlagos szórás 

(párhuzamos 

mérések) 

Átlagos szórás 

(egy hónap 

különbséggel) 

QTOF (Waters) 0,26 1,54 

QQQ1 (Waters) 1,23 2,08 

QQQ2 (Agilent) 0,56 1,16 

 

 Kidolgoztam egy kísérleti eljárást, amely során optimáltam a kísérleti paramétereket 

valamint kiválasztottam a modellvegyületeket: leucin-enkefalin, 6-amino-kapronsav, α-

amino-adipinsav és adenozin.  

 Meghatároztam mindhárom készüléken a modellvegyületek ütközési energiafüggő 

spektrumait és kiválasztottam a legjobb összehasonlítási módszert, amellyel kiszámítottam 

az összes modellvegyület konverziós függvényeit.  

 Megállapítottam, hogy lehetséges konverziót megvalósítani két készülék között, azonban 

ez a konverzió vegyület és készülékfüggő. A konverziós függvény által jósolt 

spektrumpárok az esetek többségében jó egyezést mutatnak (ASD = 3-7), azonban bizonyos 

esetekben a spektrumok között nagy eltérések tapasztalhatók (ASD=10-20). 

Meghatároztam az egyes készülékek esetén a konverziós függvény azon pontját, amelyen 

összepárosított spektrumok között legnagyobb az átlagos szórás értéke: 

 

Összehasonlított 

készülékek 

Ütközési energia 1. 

készüléken / eV 

Ütközési energia 2. 

készüléken / eV 

Átlagos 

szórás 

QTOF/QQQ1 27 30 6,2 

QQQ1/QQQ2 34 34 16,3 

QTOF/QQQ2 36 28 17,2 
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 Megállapítottam, hogy az egyes készülékek eltérő mértékben gerjesztik a molekulákat. Az 

Agilent 6460 készüléken az ionok gerjesztettsége nagyobb mértékű, mint a Waters 

készülékek esetén. 

 Szakdolgozati munkám során megállapítottam, hogy a Waters QTOF Premier és a Waters 

Micromass Quattro készülékek annak ellenére, hogy különböző ütközési cellával 

rendelkeznek hasonló spektrumokat szolgáltatnak. Ezzel szemben a két hármas kvadrupól 

készülék közötti az eltérés igen jelentős. Az ütközési energia változatásával a tandem 

tömegspektrumok egyezőségét nem lehet elérni.  

 Megállapítottam, hogy a konverziós függvények az esetek többségében lineáris jellegűek, 

a meredekségük függ a molekula tömegétől. Néhány esetben, pl. a QTOF készülék és kis 

tömegű molekulák esetén a konverziós függvény nem egyenes: telítési görbe alakú. 

Feltételezhetően a készülék bizonyos ütközési energia felett nem képes a molekulát 

gerjeszteni.  

 

Itt szeretném megjegyezni, hogy minden munkát magam végeztem el, kivéve az konverziós 

függvényeket számoló Excel Makró programozását. 

 

 

  



60 

 

 

5 Irodalomjegyzék 
 

 

1. P. H. Dawson, W.F.S., International Journal of Mass Spectrometry and Ion Processes 

1983/1984. 55(155). 

2. Martinez, R.I., Journal of Research of the National Institute of Standards and 

Technology, 1989. 95(5): p. 281-304. 

3. Újszászy Kálmán, F.D., Tömegspektrometria. ELTE, Általános és Szervetlen Kémiai 

Tanszék, 2003. Egyetemi jegyzet. 

4. Edmond de Hoffmann, V.S., Mass Spectrometry: Principles and Applications. 2007: 

John Wiley & Sons. 

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

6. J. Throck Watson, O.D.S., Introduction to Mass Spectrometry: Instrumentation, 

Applications, and Strategies for Data Interpretation. 2008: John Wiley  & Sons. 

7. Cole, R.B., Electrospray ionization mass spectrometry: fundamentals, 

instrumentation, and applications. 1997: Wiley. 

8. R. A. Yost , C.G.E., Journal of American Chemical Society 1978. 100(7): p. 2274–

2275. 

9. Morrison, J.D., Organic Mass Spectrometry, 1991. 26(4): p. 183-194. 

10. Cotter, R.J., Time-of-flight mass spectrometry: instrumentation and applications in 

biological research. 1997: American Chemical Society. 

11. McLafferty, F.W., Tandem mass spectrometry. 1983: John Wiley & Sons. 

12. Tandem Mass Spectrometry - Applications and Principles, ed. J.K. Prasain. 2012: 

InTech. 

13. Hoffmann, E.d., Journal of Mass Spectrometry, 1996. 31(2): p. 129–137. 

14. Roman Mylonas, Y.M., Alexandre Masselot, Pierre-Alain Binz, Nicolas Budin, and 

V.V. Marc Fathi, Denis F Hochstrasser, Frederique Lisacek, Analytical Chemistry, 

2009. 81: p. 7604–7610. 

15. Herbert Oberacher, M.P., Kathrin Libiseller, Birthe Schubert,, R.S. Michael Sulyok, 

Edina Csaszar,, and H.C. Köfelerd, Journal of Mass Spectrometry, 2009. 44: p. 494–

502. 

16. Stephen E. Stein, D.R.S., Journal of American Society for Mass Spectrometry 1994. 5: 

p. 859-866. 

17. Jian Liu, A.W.B., John JM Bergeron, Corey M Yanofsky, and C.E.B. Brian Carrillo, 

Robert E Kearney, Proteome Science, 2007. 5(3). 

18. Fried Ervin, Algebra I. Elemi és lineáris algebra. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., 

Budapest, 2000, p. 236-237. 

19. David L. Tabb, M.J.M., Analytical Chemistry, 2003. 75: p. 2470-2477. 

20. Katty X. Wan, I.V., Michael L. Gross, American Society for Mass Spectrometry, 

2002. 13: p. 85-88. 

21. Prékopa András, Valószínűségelmélet műszaki alkalmazásokkal. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest, 1962, p. 152-159. 

22. Jianfeng Li, D.B.H., Stephen Fuller, Gary Vaughn, Chemometrics and Intelligent 

Laboratory Systems, 2006. 82: p. 50-58. 

23. Maciej Adamczyk, J.C.G., Jiang Wu, Zhiguang Yu, Journal of Immunological 

Methods, 2002. 260: p. 235–249. 

24. Flavio Monigatti, P.B., American Society for Mass Spectrometry, 2005. 16: p. 13-21. 

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


61 

 

25. Jimmy K. Eng, A.L.M., John R. Yates, III American Society for Mass Spectrometry 

1994. 5: p. 976-989. 

26. Natalie Castellana, V.B., Journal of Proteomics, 2010. 73: p. 2124-2135. 

27. Matthew T. Olson, P.S.B., Dan L. Sackett, Alfred L. Yergey, American Society for 

Mass Spectrometry, 2008. 19: p. 367-374. 

28. Judit Sztáray, A.M., László Drahos, Károly Vékey  Mass Spectrometry Reviews, 

2011. 30(2): p. 298-320. 

29. Alfassi, Z.B., Journal of The American Society for Mass Spectrometry, 2004. 15: p. 

385-387. 

30. http://chemdata.nist.gov/mass-spc/ftp/mass-spc/PepLib.pdf. 

 

 

  

http://chemdata.nist.gov/mass-spc/ftp/mass-spc/PepLib.pdf


62 

 

Szakdolgozat összefoglaló 
 

Tandem tömegspektrumok reprodukálhatóságának vizsgálata 

 
Bazsó Fanni Laura, MTA Természettudományi Kutatóközpont, Szerves Kémiai Intézet, 

Tömegspektrometriai Osztály 
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A szakirodalomban jól ismert tény, hogy különböző tömegspektrométereken felvett 

tandem tömegspektrumok jelentősen eltérőek lehetnek. Annak ellenére, hogy a probléma nem 

újkeletű a szakirodalomban semmilyen standard eljárás nem létezik, amely meghatározza, hogy 

a különböző készülékek esetén milyen kísérleti körülményeket kell beállítani, hogy azonos 

tandem tömegspektrumot kapjuk eredményül, ill. amely megadná, hogy ebben az esetben 

mekkora egyezés várható a spektrumok között. 

Szakdolgozati munkám során ezért célul tűztem ki a fenti probléma megoldását: különböző 

tömegspektrométerek felhasználásával azt vizsgáltam, hogy a kísérleti körülményeteket 

(ütközési energiát) hogyan kell változtatni ahhoz, hogy a különböző készülékeken a lehető 

legjobban egyező tandem tömegspektrumot nyerjek. Ennek segítségével ún. „konverziós 

függvényeket” határoztam meg a három vizsgált tömegspektrométer között (Waters QTOF 

Premier, Waters Micromass Quattro, Agilent 6460).  

Munkám során kísérleti eljárást dolgoztam ki, optimáltam a kísérleti paramétereket, majd 

kiválasztottam a vizsgálni kívánt modellvegyületeket (leucin-enkefalin, 6-amino-kapronsav, α-

amino-adipinsav és adenozin). Meghatároztam a modellvegyületek legfontosabb tandem 

tömegspektrometriás fragmenseit, amelyek később az összehasonlítás alapjául szolgáltak. 

Mindhárom készüléken megmértem a modellvegyületek ütközési energiafüggő spektrumait és 

meghatároztam a legjobb összehasonlítási módszert, amellyel kiszámítottam az összes 

modellvegyület konverziós függvényeit. 

Megállapítottam, hogy lehetséges konverziót megvalósítani két készülék között, azonban 

ez a konverzió jelentős vegyület és készülékfüggést mutat. A spektrumok vizsgálata során 

meghatároztam, hogy egy készüléken felvett spektrumok szórása kicsi (a csúcsok átlagos 

szórása, ASD = 0,4-2). A különböző készülékeken felvett spektrumok az esetek többségében 

jó egyezést mutatnak (ASD=3-7), azonban bizonyos esetekben, ami készülék és vegyületfüggő, 

a spektrumok között nagy eltérések tapasztalhatók (ASD= 10-20).  

A konverziós függvények vizsgálata során megállapítottam, hogy az egyes készülékek 

eltérő módon gerjesztik a molekulákat. Valamint azt, hogy a Waters QTOF Premier és a Waters 

Micromass Quattro készülékek annak ellenére, hogy különböző ütközési cellával rendelkeznek 

hasonló spektrumokat szolgáltatnak, ezzel szemben a két hármas kvadrupól készülék közötti 

eltérés igen jelentős. Utóbbi esetben pusztán az ütközési energia változtatásával a tandem 

tömegspektrumok egyezőségét nem lehet elérni, ennek okainak részletes vizsgálata további 

kísérleteket igényel. 

A munkám során elért eredmények új utat nyithatnak meg többek között készülékfüggetlen 

tandem tömegspektrometriás adatbázisok építésére és a – gyógyszeripari minőségbiztosításban 

elengedhetetlen – tandem tömegspektrumok reprodukálhatóságának növelésére. 
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In the literature it is a well-known fact that the tandem mass spectra were recorded in 

different mass spectrometers can be significantly different. Although, there are few papers 

about it in the literature, no standard procedure exists, which describes how to determine the 

experimental conditions in a different kind of instruments necessary to obtain the same 

spectrum. Moreover it is also unknown what similarity can be expected in this case. 

During my Thesis my aim was to solve the above mentioned problem. Using different 

kind of mass spectrometers I studied how to change the experimental conditions to get the best 

possible matching tandem mass spectra. This allows to calculate the so called „conversion 

functions” between three, different mass spectrometers (Waters QTOF Premier, Waters Quattro 

Micromass, Agilent 6460). 

During my work I developed experimental procedure for measurements, I optimized the 

experimental parameters and selected the test compounds (leucine enkephalin, 6-aminocaproic 

acid, α-amino-adipic acid and adenosine). I determined the most important fragments of model 

compounds, which later served as the basis for comparison. I measured the collision energy-

dependent tandem mass spectra of model compounds in all instruments and I determined the 

best method for spectrum comparison, which were used to calculate “conversion functions”. 

I found that it is possible to determine conversion between the instruments, but this 

conversion depends both on the molecules and instruments used. The difference between the 

two spectra measured using the same instrument is relatively small (average standard deviation 

ASD = 0.4-2). On the other hand, the spectra recorded on different mass spectrometers in most 

cases are in good agreement (ASD = 3-7), but in some cases, depending on the instrument and 

compound, the spectra vary significantly (ASD = 10-20). 

During the investigation of the conversion functions I determined that, the different kind 

of mass spectrometers can excite the molecules differently. Although the Waters QTOF Premier 

and Waters Micromass Quattro mass spectrometers have different collision cell, both of them 

result similar tandem mass spectra. By contrast, in the case of the two triple quadrupole 

instruments the tandem mass spectra is significantly different. In the latter case by changing the 

collision energy reasonable spectral similarity cannot be reached. 

Our results could open new horizons in tandem mass spectrometry including the 

construction of a device independent tandem MS databases and ways to increase reproducibility 

of tandem mass spectra, which is very important e.g. in pharmaceutical quality assurance.  

 

 


