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Az intézet jelene – mindennapjaink 
 

 

A 2020-as évekre az elmúlt 150 évhez képest rengeteget fejlődött a technika, a 

vizsgálati módszertan, változott a vizsgálandó anyagok és a megválaszolandó kérdések 

köre is. Mindezekhez igazodóan az igazságügyi toxikológiai intézet is jelentős 

átalakuláson ment át. 

Az évtizedek során kialakult vizsgálati rendszert folyamatos fejlesztések mellett 

igyekszünk jobbítani, az idő-, minta-, vegyszer- és költségigényt csökkenteni, 

mindeközben szakmailag továbbfejlődni, a vizsgálható vegyületek körét egyre 

bővíteni.  

 

Igazságügyi toxikológiai vizsgálataink során (a minta típusától és az anyagok körétől 

függetlenül) alapvetően kétféle megközelítést alkalmazunk:  

1) Célzott ún. „targeted” vizsgálatokkal tudjuk monitorozni és észlelni a gyakoribb, 

nagyobb érzékenységet követelő anyagokat és bomlástermékeiket, feltéve hogy 

rendelkezésre állnak a megfelelő összehasonlító referenciaanyagok, amelyek alapján 

a komponensek jellemző tulajdonságait (pl. retenciós idő, tömegspektrum, 

ionátmenetek stb.) előre be tudjuk táplálni módszereinkbe (pl. egyes gázkromatográf-

tömegspektrometriás (GC-MS), folyadékkromatográf-tömegspektrometriás (LC-MS) és 

ultranagy-hatékonyságú folyadékkromatográf-tandem tömegspektrometriás (UHPLC-

MS/MS) módszerek). Ezt a megközelítést néhánytól akár több száz vegyületig 

alkalmazzuk.  

2) A másik mód valamilyen általános detektálási módszer, amelyhez nem 

szükséges az anyagok előzetes beállítása, így elvileg szélesebb spektrumú elemzést 

eredményez (pl. GC-MS, ultranagy-hatékonyságú folyadékkromatográf-nagy 

felbontású tömegspektrométer (UHPLC-HRMS)). Az azonosításhoz ebben az esetben 

spektrumkönyvtárak használata, összehasonlító elemzések, illetve a kapott 

spektrumok értelmezése járul hozzá.  

 

A két megközelítés kiegészíti egymást. A legfontosabb azonban, hogy minden esetben 

biztosítani kell a mérések megfelelő visszavezethetőségét, és pozitív vizsgálati 

eredmény csak több független elemzés egybehangzó, egymást erősítő 

eredménye alapján adható, biztosítva ezzel az igazságügyi szakértői munkában elvárt 

megbízhatóságot, amelyet azzal is igazoltunk, hogy intézetünk az MSZ EN ISO/IEC 

17025:2018 szabvány szerinti akkreditált vizsgálati módszerekkel rendelkező vizsgáló 

laboratórium. 
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Vákuumbepárló 

 

Intézetünkben munkatársaink szoros együttműködésben két osztályon dolgoznak: 

Post Mortem Analitikai Osztály (PMAO) és Ante Mortem Analitikai Osztály 

(AMAO). A két külön osztály által feldolgozott ügyek igen különbözőek, így a kialakult 

eljárások is eltérőek. A mintákat hatósági kirendelés alapján vizsgáljuk. 

 

Post Mortem Analitikai Osztály (PMAO) 
 

A PMAO mintái nagyon változatosak lehetnek (post mortem vér, vizelet, zsigeri 

szervek: máj, vese, tüdő, gyomor és tartalom, agyvelő, csarnokvíz, haj, csont stb.), és 

toxikológiai vizsgálataink iránya is széles körű (gyógyszerek, kábítószerek, 

növényvédőszerek, egyéb mérgek).  

Az intézetünkbe beérkező tárgyi (lefoglalt) bűnjelek nagy részét is ezen az osztályon 

vizsgáljuk.  

A PMAO műszerparkja részét képezik a GC-MS, gázkromatográf lángionizációs 

detektorral (GC-FID) és a nagyhatékonyságú folyadékkromatográf diódasoros 

detektorral (HPLC-DAD). A kromatográfiás vizsgálatok mellett egyéb műszeres, 

vagy nem műszeres analitikai módszerekkel is vizsgálhatjuk a beérkezett mintákat 

(pl. UV-spektrofotometria, kémcsőreakciók). Az ezekkel nyert eredmények 

kiegészülnek az AMAO-n található UHPLC-MS/MS, UHPLC-HRMS, illetve szükség 

esetén LC-MS és további GC-MS vagy gázkromatográf-tandem tömegspektrométer 

(GC-MS/MS) műszerek vizsgálataival.  
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GC-MS/MS 

 

A széles spektrumú toxikológiai szűrővizsgálathoz több különböző készüléket is 

használunk.  

Gázkromatográfiásan vizsgálható vegyületekhez a GC-MS készülékek kiterjedt 

spektrumkönyvtára nagy segítség, amely kiegészíthető a HPLC-DAD és az UHPLC-

HRMS mérés egyre bővülő könyvtárával olyan vegyületek esetére, amelyek nem 

párologtathatóak el könnyen, vagy épp termikusan instabilak.  

 

 
 

UHPLC-HRMS 
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Kábítószerekre, illetve olyan, kis mennyiségben is mérgező anyagokra, amelyekhez 

nagy érzékenységre van szükség, az UHPLC-MS/MS méréseket alkalmazzuk. Ezek a 

vizsgálatok az előzményi adatok ismeretében szükség szerint kiegészíthetők egyéb 

mérésekkel is, mint például az etilénglikol, szerves oldószerek, gáznemű anyagok 

(propán, bután, metán) GC-FID és GC-MS műszereken történő vizsgálata a folyadékok 

közvetlen injektálásával, vagy gőztéranalízissel.  

 

Szűrővizsgálati azonosítást követően a legtöbb esetben mennyiségi meghatározásra 

alkalmas megerősítő vizsgálatot végzünk, amelynek nehézsége lehet, hogy sokszor 

több, eltérő kémiai karakterű vegyületet kell kimutatni egyetlen mintából, illetve a 

meghatározandó mennyiségek igen széles tartományban mozoghatnak: nyomokban, 

terápiás tartományban vagy letális dózisban is jelen lehetnek. Mivel ezen eseteknél 

általában a halálok megállapításának segítése a feladat, így a pontos mennyiségi 

meghatározás a legtöbb esetben nélkülözhetetlen.  

Az így elkészült szakvélemények és az összes többi adat ismeretében a halál okáról 

igazságügyi orvosszakértő illetékes véleményt mondani. 

 

Ante Mortem Analitikai Osztály (AMAO) 
 

Az AMAO-n vizsgálandó ügyek esetében élő személyektől származó minták érkeznek, 

amelyek a legtöbb esetben vizeletminták, de a kirendelő hatóságok gyakran küldenek 

vérmintát is, illetve olykor hajminta is előfordul.  

 

Abban az esetben, ha kábítószerrel vagy új pszichoaktív anyaggal történő visszaélés 

a kérdés, úgy egyidejűleg több száz, ráadásul hónapról hónapra növekvő számú 

vegyület vizsgálata a feladatunk, amely a nagy mintaszám miatt jól automatizálható, 

rutin vizsgálati eljárások alkalmazását teszi szükségessé.  

Amennyiben kifosztás, szexuális erőszak gyanúja vagy befolyásoltság kérdése is 

felmerül, a vizsgált vegyületek listája tovább bővülhet a gyakoribb, központi 

idegrendszerre ható, altató, nyugtató, antidepresszáns hatású 

gyógyszerhatóanyagokkal, és vérminta vizsgálata is szükségszerű. 

 

A vér- és vizeletminták vizsgálatára vonatkozó toxikológiai szakvélemény, illetve az 

összes adat ismeretében ismét orvosszakértő hivatott a befolyásoltság tényét 

megállapítani. Természetesen élő személyek esetében is előfordulhat mérgezésgyanú, 

amikor széles körű toxikológiai vizsgálat indokolt, és szükség esetén a PMAO segít a 

vizsgálatokban.  



A MAGYAR TOXIKOLÓGIA 150 ÉVE 

 

      

Az AMAO műszerparkja részét képezik a GC-MS, GC-MS/MS, LC-MS, UHPLC-MS/MS 

és UHPLC-HRMS készülékek, illetve a mintaelőkészítéshez rendelkezésre áll egy szilárd 

fázisú extrakcióra képes, hat csatornás automata rendszer.  
 

 
 

Mintaelőkészítő robot 

 

Ezen az osztályon is két lépcsős vizsgálati rendszer került kialakításra.  

A szűrővizsgálatok UHPLC-MS/MS készüléken történnek, amelyeket pozitivitás 

esetén egy újabb, független részmintaképzés, mintaelőkészítés és újabb mérés követ 

egy megerősítő vizsgálati módszerrel, amely egyúttal mennyiségi eredményt, vér- 

vagy vizeletkoncentrációt is szolgáltat.  
 

 
 

UHPLC-MS/MS 
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A különböző vegyületcsoportokra különböző, specifikus megerősítő módszereket 

fejlesztettünk és validáltunk.  

Ez alól az elv alól kivételt jelent egy újonnan akkreditált módszer, ahol a munkamenet 

gyorsítása, egyszerűsítése és költséghatékonysága érdekében azt tűztük ki célul, hogy 

a leggyakoribb kábítószereket egyetlen előkészítéssel és egyetlen méréssel, egymás 

mellett tudjuk szelektíven azonosítani és mennyiségileg meghatározni a 

vizeletmintákból, még úgy is, hogy ezek eltérő kémiai viselkedéssel rendelkeznek. 

Jelenleg ez a módszer a kannabisz- és kokain-fogyasztás kimutatására is képes, és 

folyamatban van bővítése a főbb klasszikus amfetamin-származékokkal.  

 

 


