A PEG 400 gyors meghatározása vizeletből
Rapid determination of PEG 400 excreted in the urine
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ABSTRACT
Having chemically inert and very low toxicity properties of polyethylene glycol (PEG) they are
intensively used in many applications such as pharmaceutical products, food additives, cosmetics etc.
Another most important advantage of PEG 400 in medicine is that it is an ideal permeability probe to
study gastrointestinal tract. MALDI-TOF mass spectrometry method was developed and validated for
the quantitation of nine ions corresponding to PEG 400 oligomers at m/z 305, 349, 393, 437, 481, 525,
569, 613 and 657. Applying Mass-Remainder Analysis (MARA) method significantly increases
evaluation of the spectra. Methoxy poly(ethylene glycol) was used as an internal standard. The relative
standard deviations of the analysis of PEG 400 in urine samples were lower than 15%. Comparing to
other methods, our method provides faster and more sensitive quantification of PEG 400 without any
major sample pre-treatment or chromatographic separation.

ÖSSZEFOGLALÓ
A kémiailag inert és nagyon alacsony toxicitású polietilénglikolt (PEG) számos területen
alkalmazzák, például gyógyszerészeti termékekben, élelmiszerekben, kozmetikumokban, illetve
béláteresztés vizsgálatokhoz is megfelelőnek bizonyult. Munkánk során kidolgoztunk és validáltunk egy
MALDI-TOF MS módszert a PEG 400 oligomerek mennyiségi meghatározására kilenc ion figyelembe
vételével (m/z 305, 349, 393, 437, 481, 525, 569, 613 és 657). A kiértékelés során a Tömegmaradék
Analízis (MARA) módszert alkalmaztuk, mely segítségével jelentősen gyorsult a spektrumok elemzési
ideje. Belső standardként metoxi -poli (etilénglikolt) használtunk. A PEG 400 analízisének relatív
szórása a vizeletmintákban 15% alatt volt minden esetben. Összehasonlítva a korábbi módszerekkel, a
kifejlesztett módszer gyorsabb és érzékenyebb PEG 400 mennyiségi meghatározást biztosít a minta
előkezelése vagy kromatográfiás elválasztása nélkül.
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