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1 Bevezetés 

A bioanalitikát forradalmasították a biológiai rendszerekből ismert rendkívül sze-

lektív kölcsönhatások, mint például antitest-antigén, enzim-szubsztrát, és komplemen-

ter nukleinsavak hibridizációjának analitikai célú alkalmazása. Az analitikai eljárás so-

rán az egyik reakciópartner a meghatározandó komponens, amelynek komplementerét 

általában szilárd hordozó felületre rögzítik és az analitikai eszköz/rendszer részét képe-

zi. A rendkívül szelektív, esetenként specifikus, biomolekuláris kölcsönhatások alkal-

mazása vezetett a bioszenzorok, illetve a biochip technológia és a nagy áteresztő képes-

ségű bioanalizátorok kifejlesztéséhez. Az értekezésem címében is szereplő receptor szó 

alatt, tágabb értelemben, azt a felismerésért felelős molekuláris struktúrát értem, ami 

affinitás jellegű, nem kovalens kölcsönhatásokon keresztül biztosítja a meghatározni 

kívánt molekula felismerését, megkötését. A biológiai eredetű receptoroknak minden 

előnyük mellett jelentős hátrányaik is vannak. Így alkalmazásuk sok esetben csak a 

természetes közegüknek megfelelő körülményekre korlátozódik. Emellett sok esetben a 

költséghatékony, reprodukálható és nagy mennyiségben történő előállításuk sem meg-

oldott. További problémát jelent a bioreceptorok stabilitása különböző kémiai és hő-

mérséklet viszonyok között. Ennek megfelelően jelentős előrelépést jelenthet a tetsző-

leges fizikai-kémiai tulajdonságokkal rendelkező szintetikus receptorok kifejlesztése.  

Doktori munkám célkitűzése ilyen, kifejezetten analitikai feladatokra tervezett 

robusztus szintetikus receptorok fejlesztése és alkalmazása volt.  

Két alapvetően különböző szintetikus receptor fejlesztésével és analitikai alkal-

mazásával foglalkoztam: DNS aptamerekkel és molekuláris lenyomatú polimerekkel. 

Az aptamerek 40-80 bázisból álló oligonukleotid molekulák, melyek szelektíven képe-

sek kötődni egy adott célmolekulához. Bár nukleinsav – fehérje kölcsönhatások a ter-

mészetben is ismertek, az aptamerek bázissorrendjének megállapítása és előállításuk 

tisztán szintetikus úton, in-vitro eljárással történik. Ennek megfelelően alkalmazási kö-

rük is kiterjedtebb lehet a természetes eredetű antitestekhez képest, hiszen az aptamerek 

akár kismolekulákra, toxikus anyagokra is előállíthatók és alkalmazásuk során nem kell 

fiziológiás körülményeket biztosítani. Az aptamerek szelekcióját lehetővé tevő SELEX 

(Systematic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment) eljárás 1990-es kifej-

lesztése óta
1,2

 rendkívül nagyszámú célmolekulára szelektáltak aptamereket
3
, azonban 

ezek legnagyobb része nem kifejezetten analitikai, inkább molekuláris biológiai, vagy 

éppen terápiás célra, biológusok által fejlesztett aptamer. Az irodalomban kimondottan 
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kevés a szelekciótól az analitikai alkalmazásig végigvezetett, következetes munka ta-

lálható. 

Ezért célom originális aptamer szekvenciák felhasználásával egy olyan felületi 

plazmon rezonanciás szenzorchip fejlesztése volt, mellyel specifikusan detektálhatók 

vírusfehérjék. Modellként egy patogén növényi vírust, az alma törzsgöndörödés vírust 

(Apple Stem Pitting Virus – ASPV) választottam, amelynek gyakorlati jelentősége is 

van. 

Munkám másik iránya olyan molekuláris lenyomatot tartalmazó polimerek fej-

lesztése volt, melyek alkalmasak fehérjék meghatározására és integrálhatók felületi 

plazmon rezonanciás (Surface Plasmon Resonance -SPR) szenzorchipre. 

A felületi lenyomatú polimerek (Molecularly Imprinted Polymer – MIP) előállí-

tása megfelelő funkcionális monomer egységekből, polimerizációval történik a célmo-

lekula jelenlétében. A célmolekula eltávolítása után a polimerben visszamarad a célmo-

lekula negatív lenyomata, ahova a célmolekula képes visszakötődni. Ez a módszer, 

amely kimondottan sikeresnek bizonyult kis molekulatömegű komponensekre szelektív 

polimerek szintézise esetén, a makromolekuláknál nem alkalmazható, ugyanis ezek 

mozgása gátolt a klasszikus molekuláris lenyomatot tartalmazó tömbpolimerekben.
4,5

 

Így a polimerizáció után a makromolekulák eltávolítása a polimerből nem lehetséges. A 

probléma megoldásához felületi lenyomatú polimerek előállítására és alkalmazására 

dolgoztam ki módszert. Ennek segítségével a fehérje felismerésére alkalmas felületi le-

nyomatú polimert közvetlenül a felületi plazmon rezonanciás (SPR) szenzorchipen állí-

tottam elő. 

A munka sarkalatos pontja volt a receptorok és a fehérjék közötti kölcsönhatás 

jellemzése, amelyhez az esetek többségében a kölcsönhatások kinetikájának valós ide-

jű, jelölés nélküli nyomonkövetését lehetővé tevő felületi plazmon rezonanciát alkal-

maztam. Az aptamer-fehérje kölcsönhatások mérésére kidolgoztam egy nagy jelerősíté-

sű homogén távolság modulált lumineszcens módszert (Amplified Luminescent 

Proximity Homogeneous Assay - ALPHA), ami lehetővé teszi a komplex mátrixokban 

történő mérést is. Ez jelentősen megkönnyítheti a későbbiekben az aptamer szelekció 

során a megfelelő analitikai tulajdonságokkal rendelkező aptamer kiválasztását. 

2 Kísérleti módszerek 

Aptamer szelekció 

A növényi vírus fehérje specifikus aptamereket módosított SELEX eljárással sze-

lektáltuk egy olyan DNS könyvtárból kiindulva, ami két darab 18 bázis hosszú primer 

kötő szakaszból és 40 bázis hosszú, véletlen sorrendű szakaszból álló 
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oligonukleotidokat tartalmazott. A szelekcióhoz bakteriális expresszióval előállított 

6×His módosított, Ni
2+

-His kölcsönhatáson keresztül szilárd hordozóra immobilizált 

vírus kapszidfehérjéket (MT32 és PSA-H) használtunk. A 15 körből álló SELEX eljá-

rás során körönként csökkentettük a fehérje mennyiségét, és a 3., 6., és 9. ciklus után 

kontraszelekciós lépéseket iktattunk be. A szelekció után a PCR terméket vektorba kló-

noztuk és E. Coli sejtekbe transzformáltuk, majd a felnőtt telepekből kolónia PCR-t vé-

geztünk. A PCR terméket tisztítását követően megszekvenáltattuk. 

Aptamarrel módosított SPR szenzor előállítása 

Az aptamereket tiol csoporton keresztül immobilizáltuk a felületi plazmon rezo-

nanciás szenzorchip felületéhez. Ennek érdekében a vírus fehérjékre szelektált 

aptamereket a 3’ végükön „TTTT-(CH2)6-SH” módosítással szintetizáltattuk meg. A 

képalkotó felületi plazmon rezonanciás (iSPR) mérésekhez a szenzorchip felületét 

mikrocseppentő robot (Calligrapher Microarrayer, Bio-Rad, Hercules, CA) alkalmazá-

sával mintáztam a tiol módosított oligonukleotidokkal. Amennyiben nem volt szükség a 

szenzorchipek mintázására, az iSPR-t egy csatornás rendszerként alkalmaztam és a 

szenzorchipet az SPR átfolyó cellájában módosítottam. Az aptamerek immobilizációs 

körülményeit iSPR mérések alapján optimalizáltam. A különböző hosszúságú 

oligonukleotidok felületi sűrűségét az immobilizált DNS szálak negatív töltését kom-

penzáló Ru
3+

 mennyiségének mérésével, voltammetriásan határoztam meg.  

Felületi lenyomatú polimer alapú SPR szenzor előállítása 

A protein felületi lenyomatú PEDOT/PSS mikromintázatokat planáris, módosítat-

lan arany SPR szenzorchipeken hoztuk létre. Az arany bevonatú üveg hordozón először 

fotolitográfiás technika alkalmazásával mikrobarázdákat hoztunk létre fotolakkból, 

majd a felületre polikarbonát (PC) áldozati anyagot vittünk fel a fotolakk barázdák kö-

zé. A fotolakk eltávolítását követően a visszamaradt PC mikrobarázdákra adszorbeáltat-

tuk a célfehérjét, majd PEDOT/PSS vezető polimert választottunk le a felületre elektro-

kémiailag. A PC eltávolítása után a felületen fehérje lenyomatot tartalmazó 

PEDOT/PSS mikrobarázdák maradnak vissza. A lenyomatképzéshez avidin (Av, 66 

kDa, pI = 10,5) fehérjét használtunk és ExtrAvidin (EA, pI = 6,5), streptavidin (ST, 60 

kDa, pI = 5,5), NeutrAvidin (NA, 60 kDa, pI = 6,3), lizozim (Lys, 14,3 kDa, pI = 

11,35) és bovin szérum albumin (BSA, 66,4 kDa, pI = 4,7) fehérjékkel vizsgáltam a fe-

lületi lenyomatú polimer szelektivitását. 

Fehérje detektálás felületi plazmon rezonanciával 

A szintetikus receptorok és a fehérjék közötti kölcsönhatás mérésére képalkotó 

felületi plazmon rezonanciát (iSPR) alkalmaztam. Felületi plazmon rezonanciával 

(SPR) egy vékony arany réteggel bevont üveglemez (szenzorchip) felületén végbemenő 

törésmutató változás mérhető nagy érzékenységgel, ami adott esetben arányos a szen-

zor felületén immobilizált receptorokhoz kötődő molekulák tömegével. Így ez a mód-

szer alkalmas a szenzorchip felületére immobilizált receptorok és a szenzorchip felüle-

tére oldatban juttatott molekulák közötti kölcsönhatás valós időben, jelölésmentesen 

történő detektálására. 
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Fehérje-aptamer kölcsönhatás jellemzése ALPHA-val 

Az ALPHAScreen
®

 néven elterjedt nagy jelerősítésű homogén távolság modulált 

lumineszcens méréstechnika biológiai kölcsönhatások mérésére alkalmas, rendkívül ér-

zékeny módszer. A méréstechnika egy polisztirol donor- és akceptor mikrogyöngy pár-

ból áll, melyek a felületükre immobilizált biomolekulák kölcsönhatása következtében 

kerülnek egymáshoz közel. Nagy intenzitású lézerfénnyel megvilágítva a donor gyön-

gyöt, a felületén található fényérzékenyítő származék hatására a környezeti oxigén mo-

lekulákból gerjesztett állapotú, szingulett oxigén molekulák jönnek létre. A szingulett 

oxigén molekulák reagálnak a térközelben található akceptor gyöngyben lévő 

fluoroforokkal, melynek hatására kemilumineszcencia lép fel. 

3 Eredmények 

Aptamer alapú SPR szenzorchipek fejlesztése növényi vírusfehérjék kimuta-

tásához 

Az SPR bioszenzorok esetében a szelektív molekuláris felismerést biztosító kom-

ponenst immobilizálni kell a szenzorchip felületére. Az aptamerek a felületi borítottság 

és a szenzorchip alaposabb optimalizálását igénylik, mint az antitestek, mivel nagymér-

tékű konformációs flexibilitásuknak köszönhetően adaptív felismerési mechanizmussal 

kötődnek a ligandumaikhoz
6
. Munkám során tiol módosítással ellátott aptamerek köz-

vetlen immobilizációját vizsgáltam arany szenzorchipeken. Vizsgáltam az 

oligonukleotid hosszának hatását a felületi borítottságra, valamint a felületen található 

egyéb tiolok és a primer felismerő (flank) régiók hatását a specifikus és nem-specifkus 

adszorpcióra az SPR szenzor felületén. 

A kötési affinitás és bekötődési kinetika mérésénél döntő, hogy a kinetika kizáró-

lag a két reagens kölcsönhatását tartalmazza, tehát elhanyagolhatónak kell lennie a nem 

specifikus felületi adszorpciónak. Mivel a korábbi tanulmányok rámutattak, hogy a 

hosszabb etilénglikol molekulák jobban ellenállnak a proteinek nem-specifikus ad-

szorpciójának, vizsgáltam kereskedelmi forgalomban elérhető tiol terminális csoportot 

tartalmazó polietilénglikol (5 és 20 kDa) és rövidebb oligoetilénglikol (tetra- és 

hexaetilénglikol) kitöltő molekulák alkalmazhatóságát növényi mátrixok esetén. Az 

etilénglikol származékok valóban nagyon alacsony nem-specifikus adszorpciót mutat-

tak többféle növényi kivonat esetében is, azonban a kevert aptamer/polietilénglikol 

monorétegek esetében a specifikus kötődés is rendkívül alacsonynak bizonyult (1. áb-

ra).  

                                                 

 
6
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1. ábra Az etilénglikol molekulák hosszának hatása az aptamer molekula specifikus fel-

ismerésére. (a) referencia DNS szál (HS-T44), (b) specifikus felismerést biztosító HS-
MT32 aptamer. Az MT32 fehérje koncentrációja 500 nM. 

A kevert PSA-H aptamer-SH/TEG-SH monorétegek kiváló specifikus felismerést 

mutattak PSA-H fehérje esetén is (2. ábra). A monoréteg nyilvánvalóan nem tartalmaz-

hat az aptamer szekvencia immobilizálásához használt távtartónál hosszabb kitöltő mo-

lekulákat, mivel azok már sztérikusan gátolják a célmolekula bekötődését. Az aptamer 

szálak 3’ végére tervezett TTTT-(CH2)6-SH távtartónak köszönhetően a vírus 

kapszidfehérje felismeréséért felelős rész kiemelkedik a TEG-SH felületből. 

 
2. ábra Tipikus szenzorgram, ami a tiol módosítással ellátott aptamer (1 M PSA-H 

aptamer 1 M KH2PO4 oldatban) és a TEG-SH (0,1 mM, PBS-T oldatban) kétlépéses im-
mobilizációját, valamint a növekvő koncentrációjú PSA-H fehérje bekötődését mutatja 

a regenerálási lépésekkel 

Elvégeztem a TEG-SH/tiol módosított aptamer kevert monoréteg optimálását. Az 

optimális specifikus kötőképesség elérése érdekében az aptamer/TEG monoréteg 

optimalizálását három alapvető immobilizációs paraméter változtatásával végeztem: a 

két tiol koncentrációját és a pufferoldat ionerősségét változtattam. Az eredmények azt 

mutatták, hogy az optimális aptamer-ligandum kölcsönhatás, azaz a legalacsonyabb 

nem-specifikus adszorpció és a legmagasabb specifikus válasz érdekében legalább 

5 M aptamer koncentráció szükséges, míg a TEG-SH koncentrációját a legnagyobb 

vizsgált koncentráción, azaz 100 M-on kell tartani. Az ionerősség hatása nem volt 

szignifikáns ebben a viszonylag magas koncentráció tartományban. (3. ábra) 
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3. ábra A specifikus aptamer – ASPV fertőzött növényi kivonat (10x hígítás) kölcsönha-
tás (A) és az 1% BSA nem-specifikus adszorpció (B) két dimenziós ábrázolása a tiol mó-
dosított aptamer és a TEG-SH koncentrációjának függvényében. Az egyes szintvonalak 

a két tiol keverési arányának megfeleltethető rezonancia szög eltolódások 

Az aptamer felületi borítottságának elektrokémiai meghatározása során 

1,9×10
12

 molekula/cm
2
-t kaptam PSA-H aptamer (45mer) esetében, ami 100 nm

2
 terü-

leten 2 darab molekulának felel meg. Ezt kedvezőnek tekinthetjük, ha a felülethez kö-

tődő proteinek között kis sztérikus gátlást várunk. Vizsgáltam a 81 bázisból álló, a pri-

mer régiókat is tartalmazó (PSA-H Flank), valamint rövidebb, 20mer (trombin) aptamer 

szálakat is. Az eredmények azt mutatták, hogy a hosszabb aptamerek felületi borított-

sága csak 25%-kal kisebb (1,3×10
12

 molekula/cm
2
), míg a rövidebb, 20mer aptamerek 

esetén több mint 3-szor nagyobb a felületi borítottság (6,2×10
12

 molekula/cm
2
), mint a 

45mer aptamer esetében. A munkám során használt aptamerek (45mer és 81mer) esetén 

kapott közel azonos felületi borítottság miatt nem volt szükség külön optimálásra. 

Az SPR jel koncentráció függését először ideális oldatban, tisztított MT32 és 

PSA-H vírus fehérjékkel vizsgáltam (4. ábra). 

  
4. ábra MT32 (A) és PSA-H (B) proteinek SPR kalibrációs görbéi MT32 (a), PSA-H (b) és 
PSA-H-Flank (c) aptamerrel módosított biochipek alkalmazásával. A mérési adatok il-
lesztése a specifikus kötődés elsőrendű kinetikáját leíró hiperbolikus egyenlettel tör-

tént. 
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Csak a primer felismerő régiókat is tartalmazó 81mer PSA-H-Flank aptamer bi-

zonyult specifikusnak, amihez egyáltalán nem kötődött az MT32 fehérje. Azonban a 

PSA-H-Flank aptamer érzékenysége kisebb volt a PSA-H fehérjére, mint a rövidebb 

PSA-H aptamernek. A kisebb érzékenység magyarázható azzal, hogy a hosszabb 

aptamer esetén a felületi borítottság (kötőkapacitás) kb. 25%-kal kisebb, mint a rövi-

debb aptamer esetén. A szelektivitás összhangban van az SPR tranziensek kinetikai ki-

értékeléséből származó aptamer-fehérje kölcsönhatások disszociációs állandóival (Kd). 

MT32 fehérje esetén a HS-MT32 aptamer Kd értéke kb. 1 nagyságrenddel alacsonyabb, 

mint a HS-PSA-H aptamer Kd értéke, azaz 5,5×10
-8

 M a 2,9×10
-7

 M-rel szemben. A 

PSA-H fehérje-aptamer disszociációs állandó értéke az alábbiak szerint növekszik: 

PSA-H aptamer (8,0×10
-9

 M), PSA-H-Flank aptamer (2,6×10
-8

 M) és MT32 aptamer 

(8,3×10
-8

 M), ami megfelel a megfigyelt szelektivitásoknak. 

A vírusfehérjék valós növényi mintából történő kimutatásakor számolni kellett az 

aptamerek jelentős negatív töltéssűrűsége miatt a magasabb pI értékű mátrix fehérjék 

nem-specifikus adszorpciójával. A TEG-SH felületek nem mutattak szignifikáns nem-

specifikus adszorpciót a vizsgált mintákkal, azonban az aptamereket is tartalmazó ke-

vert monorétegek esetén jelentős mértékű volt (10-35 m°). Bár az azonos sarzsból 

származó növényi kivonatok esetén a nem-specifikus adszorpció gyakorlatilag meg-

egyezett, jelentősen eltért a különböző növényekből készített növényi kivonatok, illetve 

az azonos növényből készített, de különböző sarzsok esetén. A nem-specifikus köl-

csönhatást 250 nM avidinnel (pI=10,5) és annak származékával, NeutrAvidinnel 

(pI=6,3) vizsgáltam. A 7,4-es pH-n pozitívan töltött avidin 220,5 (±3) m° rezonancia 

szög változást adott, míg a NeutrAvidin, amely enyhén negatívan töltött ezen a pH-n, 

csak 8,5 (± 0,5) m° változást okozott. Mivel a két fehérje mérete közel azonos (~60 

kDa), az avidin esetében fellépő nagy rezonancia szög változást nehéz lenne mással 

magyarázni, mint elektrosztatikus kölcsönhatással. Véletlenszerű bázissorrendű, de az 

aptamerekkel megegyező hosszúságú és felületi borítottságú DNS szálból kialakított 

referencia felületet alkalmazva vizsgáltam a felületre immobilizált aptamerek és MT32 

vírus kapszidfehérjével spike-olt alma levél kivonat közötti kölcsönhatást. Az iSPR mé-

résekkel kapott adatok jó egyezést mutattak az ideális oldatban végzett mérésekkel. A 

hosszabb PSA-H-Flank és a rövidebb PSA-H aptamerek válasza alacsony volt, míg az 

MT32 aptamer a növekvő MT32 koncentrációval közel lineárisan növekvő rezonancia 

szög eltolódást mutatott.(5. ábra) 
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5. ábra MT32 kalibrációs görbék alma levél kivonatból, három különböző aptamerrel. A 
görbék korrekciója a referencia DNS felületen mért rezonancia eltolódások kivonásával 
történt. A mérési adatokat a specifikus kötődés elsőrendű kinetikáját leíró hiperbolikus 

egyenlettel illesztettem. 

A vírus kapszidfehérjék növényi kivonatból történő meghatározására alkalmazott 

módszert a Bioreba AG-tól származó, kereskedelmi forgalomban kapható ASPV pozi-

tív növényi kivonatokon is teszteltem (6. ábra). 

 
6. ábra 500 g/mL összes protein koncentrációjú, ASPV fertőzött növényi kivonat vá-

laszjele: (a) MT32, (b) HS-PSA-H, (c) HS-PSA-H-Flank aptamerek 

Az eredményekből egyértelműen látszik, hogy HS-PSA-H és HS-MT32 

aptamerek alkalmazásával, jelölésmentes detektáláson alapuló módszerrel megkülön-

böztethető a pozitív és negatív kontroll minta. Mivel a HS-PSA-H-Flank aptamer 

egyáltalán nem adott válaszjelet, és a legnagyobb rezonancia szög eltolódást az MT32 

aptamerrel mértem, feltételezhető, hogy a növényi kivonat csak MT32 proteint tartal-

mazott, ami a gyártó specifikációjának megfelelően az ASPV jelenlétére utal. 
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7. ábra (A) HS-MT32 aptamer SPR chip háttér korrigált válaszgörbéje különböző ASPV 
fertőzött növényi kivonat hígítások esetén. (B) Koncentrációfüggés a három különböző 

aptamer esetében: (a) HS-MT32, (b) HS-PSA-H, (c) HS-PSA-H-Flank. 

A 7. ábra tipikus válaszgörbét mutat ASPV fertőzött mintákra, valamint a negatív 

kontrollra. A várakozásnak megfelelően a minta hígításával az SPR válaszjel csökken, 

és rendkívül jól megkülönböztethető a negatív kontroll. Míg a PSA-H-Flank aptamer 

nem adott választ a vizsgált koncentrációtartományban, a HS-MT32 és a HS-PSA-H 

aptamerek jól elkülöníthető válaszjelet adtak, ami ismét mutatja az APSV fertőzések 

detektálhatóságát még jelentősen kihígított növényi kivonatokban is. 

A 8. ábra egy aptamerrel módosított és egy TEG-SH védett szenzorfelület pásztá-

zó elektronmikroszkópiás felvételét mutatja. A hosszúkás vírustöredékek (2,2×10
7
 

db/cm
2
) tisztán láthatók az aptamerrel módosított felületeken, míg az aptamerrel nem 

módosított felületről készített felvételeken nem voltak láthatók. 

  
8. ábra Tipikus pásztázó elektronmikroszkópiás felvételek: (A) aptamer nélküli referen-
cia felület és (B) HS-MT32 aptamer módosított felület ASPV fertőzött növényi kivonat-
tal történő inkubálást követően. Glutáraldehiddel történő rögzítést és negatív festést 

alkalmaztam a felülethez kötődő vírus részek megjelenítéséhez. A méretvonalak 
500 nm-esek. 

Annak ellenőrzésére, hogy az MT32 aptamer különbséget tud-e tenni különböző 

vírusok által fertőzött növényi minták között, ASPV-vel, alma mozaik vírussal (apple 

mosaic ilarvirus – APMV) és alma klorotikus levélfoltosság vírussal (apple chlorotic 

leaf spot trichovirus – ACLSV) fertőzött növényi mintákat vizsgáltam HS-MT32 

aptamerrel módosított SPR szenzorchipen. Az MT32 aptamer és a HS-T44 referencia 

oligonukleotidon mért rezonancia szög eltolódások között nem volt szignifikáns eltérés 
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az APMV és az ACLSV vírussal fertőzött minták esetében (9. ábra). Ezek az eredmé-

nyek azt mutatják, hogy az MT32 aptamer képes különbséget tenni különböző vírusok 

között. 

 
9. ábra Referencia felülettel korrigált felületi plazmon rezonanciás válaszok ASPV, 

APMV és ACLSV fertőzött növényi kivonatokra, 100 g/mL összprotein koncentrációnál 

Nagy jelerősítésű homogén távolság modulált lumineszcens assay (ALPHA) 

aptamer-fehérje kölcsönhatások jellemzésére 

A vírus fehérje-aptamer kölcsönhatások jellemzésére kidolgoztam egy erősített 

lumineszcenciás távolságmodulált homogén mérési módszert, amivel megerősítettem 

az iSPR-rel mért KD értékeket. A PSA-H aptamer esetében az így kapott Kd érték 

5,3±3,9 nM, az MT32 aptamer esetében pedig 70,5±28,0 nM (10. ábra). Ezek az ered-

mények jó egyezést mutatnak az SPR-rel megállapított adatokkal. 

 

10. ábra PSA-H fehérje kölcsönhatás telítési görbéje MT32 (▪) és PSA-H (•) 

aptamerekkel. 

Kompetitív assay-vel is ellenőriztem az aptamer-fehérje kölcsönhatás Kd értékét 

(11. ábra). A kompetitív assay-vel meghatározott 28,4±16,6 nM Kd érték kissé na-

gyobb, mint az SPR mérések során meghatározott érték, azonban nem különböznek 

szignifikánsan (c=95%) az értékek.  
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11. ábra Kompetitív assay PSA-H aptamerrel. A kísérleti adatok homológ kompe-

titív modellel történő illesztéséből a Kd érték 28,4±16.6 nM-nak adódott 

Fehérjék szelektív, jelölésmentes detektálása mikromintázott, felületi lenyo-

matot tartalmazó mesterséges receptorokkal 

Az általános vékonyfilm stratégiával szemben egy újszerű megközelítést alkal-

maztunk annak érdekében, hogy az SPR szenzor érzékelési zónájában hozzuk létre fe-

hérje kötőhelyeket kihasználva a felületi lenyomatképzésben (SI) rejlő lehetőségeket. A 

12. ábra mutatja a molekuláris lenyomatképzés sematikus ábráját, ami fotolitográfiás 

eljárással létrehozott mintázatképzésen alapul, és csak a PEDOT/PSS barázdák függő-

leges falain, azaz a szenzorchip felületére merőlegesen elhelyezkedő kötőhelyeket hoz 

létre. 

 
12. ábra A molekuláris lenyomatú polimer mikrobarázdák létrehozása során a 

felületi lenyomatképzés folyamatának sematikus ábrája (a-f, felül), és a megfelelő mik-
rostruktúrák optikai mikroszkópos képei (a-c, e,f, alul). A (d) ábrán a PC mikrobarázdá-

kon a protein abszorpciót fluoreszcensen jelölt proteinnel (avidin-fluoreszcein 
izotiocianát – Av-FITC) és epifluoreszcens képalkotással jelenítettük meg. 

A mikromintázott polimer chipekkel történő SPR mérésekhez a szenzorchipen fe-

lületi lenyomatot tartalmazó (SIP) és felületi lenyomatot nem tartalmazó (NIP) struktú-

rákat is kialakítottunk, hogy egyszerre lehessen nyomonkövetni a kétféle felületen a kö-

tődéseket. Az additív kalibrációs görbe (13. ábra) egyértelműen mutatja a felületi le-

nyomatképzés hatását avidinnal történő kötődéskor a NIP felülethez képest. A legna-

gyobb vizsgált avidin koncentrációban a NIP mikrostruktúrák válaszjele megközelítő-

leg egy nagyságrenddel alacsonyabb volt, mint a SIP felületek esetében, ami azt jelenti, 

hogy a lenyomatképzési faktor az egyik legmagasabb a publikált protein-MIP-ek kö-

zött. 
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13. ábra (A) avidin-SIP mikromintázott (a) és NIP (b) felületeken mért SPR 

szenzorgramok egymást követő, növekvő avidin koncentrációk esetén; (B) a kumulatív 
kalibrációs görbe 4 paraméteres logisztikus függvénnyel illesztve 

A számításokból a    értéke 125 nM, ami valamivel jobb, mint egy korábbi 

munkában, felületi lenyomatú PEDOT/PSS mikrorudak esetén közölt érték
7
 és a NIP 

felületre számított értéknél is több mint tízszer kisebb (1,4 M). 

A SIP szelektivitását avidin származékokkal, streptavidinnal (ST), 

NeutrAvidinnal (NA) és ExtrAvidinnal (EA) vizsgáltam, valamint olyan fehérjékkel, 

melyek szintén magas izoelektromos ponttal (pI) rendelkeznek, például a lizozimmal 

(Lys, pI 11,35) (14. ábra). Egy jelentősen kisebb pI értékű (4,7), de közel azonos mole-

kulatömegű fehérjét, BSA-t is vizsgáltam. A NIP felületek alacsonyabb válaszjelet ad-

tak a vizsgált fehérjék esetén, mint az avidin-SIP felületek, ami a natív PEDOT/PSS fe-

lületek alacsonyabb fehérje adszorpciója miatt volt. A vártnak megfelelően az avidin-

SIP felületen a legnagyobb válaszjelet az avidin adta, majd az ExtrAvidin, NeutrAvidin 

és streptavidin következett (14. ábra). 

 
14. ábra Avidin-SIP (a) és NIP (b) felületek válaszjelei különböző proteinek 

10-2 mg/mL koncentrációjú oldata esetén 

A SIP felületek regenerálásához 1 M-os NaCl oldatot választottunk. A regenerált 

felület válaszjele (15. ábra, A) ugyan elhanyagolható alapvonal eltolódást mutat, de eb-

                                                 

 
7
 Menaker A, Syritski V, Reut J, et al. Electrosynthesized Surface-Imprinted Conducting Polymer 

Microrods for Selective Protein Recognition. Advanced Materials. 2009;21(22):2271-2275. 
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ben az esetben valamivel kisebb a lenyomatképzési tényező. Ez arra utal, hogy a kon-

centrált NaCl oldat befolyásolja a SIP kötőhelyeit. 

  
15. ábra (A) A mikromintázott avidin-SIP nem-specifikus adszorpcióval korrigált 
SPR válaszjele különböző avidin koncentrációk esetén, az egyes koncentrációk között 

regenerálva a felületet. (B) 4 paraméteres logisztikus függvénnyel illesztett kalibrációs 
görbe. 

Az asszociációt növekvő NaCl koncentrációjú pufferben végezve a SIP felülethez 

kötődő avidin mennyisége jelentősen csökken (16. ábra). 

 
16. ábra A puffer NaCl tartalmának hatása az avidin asszociációjára avidin-SIP 

felületeken (a) és NIP felületeken (b) 

Ez ismét az avidin és a SIP közötti kölcsönhatás elektrosztatikus jellegére utal, 

szemben az avidin – NIP kölcsönhatással, amit nem befolyásol az ionerősség. Valószí-

nűleg a lenyomatképzés során feldúsul a PSS a PEDOT/PSS filmek felületén. Ez a je-

lenség megmagyarázná a SIP felületek nagyobb affinitását a nagyobb pI-vel rendelkező 

fehérjékhez, valamint lizozim nagyobb adszorpcióját a SIP felületekhez, mint a NIP fe-

lületekhez. Az avidin és a SIP közötti kölcsönhatás azonban nem tisztán elektrosztati-

kus jellegű, amire az utal, hogy az avidin és a semleges töltésű extravidin esetén na-

gyobb válaszjelet kapunk, mint a lizozim estében. 
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4 Tézisek 

1. Originális DNS aptamereken alapuló felületi plazmon rezonanciás (SPR) chipe-

ket fejlesztettem ki alma törzsgöndörödés vírus (Apple Stem Pitting Virus - 

ASPV) kapszidfehérjék szelektív meghatározására. Képalkotó felületi plazmon 

rezonanciás (SPRi) méréstechnikával meghatároztam az aptamerek optimális 

immobilizálási paramétereit planáris arany szenzorchipen. Azonosítottam és 

meghatároztam több olyan tényező hatását, amely az aptamer érzékelők szelek-

tivitását befolyásolja: (a) az aptamer variábilis részét közrefogó primer régiók 

jelenléte, (b) az aptamerek felületi borítottsága, (c) térkitöltő molekulák, és (d) 

az aptamerek elektrosztatikus kölcsönhatása a mintamátrixszal.
P1

 

2. Megmutattam, hogy originális, kontraszelektált aptamereket felhasználva, opti-

malizált SPRi szenzorchipekkel szelektíven detektálható az alma törzsgöndörö-

dés vírus (Apple Stem Pitting Virus - ASPV) két módosulatának 

kapszidfehérjéje. Megfelelő referencia felületet alkalmazva jelölésmentesen ki-

mutattam ASPV fertőzött növényi kivonatban a vírus jelenlétét.
 
A módszer sze-

lektívnek bizonyult alma mozaik vírussal (Apple Mosaic Virus – APMV) és al-

ma klorotikus levélfoltosság vírussal (Apple chlorotic leaf spot virus - ACLSV) 

szemben is.
 P1, P2

 

3. Fehérje-DNS aptamer közötti kölcsönhatás jellemzésére először alkalmaztam az 

ALPHA (Amplified Luminescent Proximity Homogeneous Assay) nagy jelerő-

sítésű homogén távolság modulált lumineszcens módszert és bizonyítottam a 

módszer alkalmasságát az ilyen jellegű kölcsönhatások disszociációs egyensúlyi 

állandóinak meghatározására.
P4

 

4. Fotolitográfiás eljáráson alapuló módszert dolgoztam ki fehérjék felismerésére 

alkalmas mikromintázott molekuláris lenyomatú polimerek előállítására közvet-

lenül SPR chipek felületén. A kiválasztott avidin modellfehérje alkalmazásával 

bizonyítottam, hogy ez a módszer kiválóan használható szelektív fehérje meg-

határozására alkalmas felületi lenyomatú polimerek előállítására és az így előál-

lított SPR érzékelők lehetőséget nyújtanak a fehérje bekötődés valós idejű, jelö-

lésmentes nyomonkövetésére.
P3
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