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Köszönetnyilvánítás

„Newton idejében egy művelt ember - még ha vázlatosan is, de - megszerezhette a teljes emberi
tudást. Ám azóta a tudomány fejlődési üteme ezt lehetetlenné tette. Az elméletek állandóan
változtak, hogy számot adjanak az új megfigyelésekről, de sohasem voltak kellően feldolgozva
és leegyszerűsítve, hogy az átlagember is megértse őket. Specialistának kell lenned, és akkor is
csak reménykedhetsz, hogy megértheted a tudományos elméletek egy kis hányadát.”
Stephen Hawking
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1. Bevezetés és célkitűzések
Szövetminták, különösen biopsziák tömegspektrometriai (MS) vizsgálata elterjedt a biomarker
kutatás területén, és számos lehetőséget tartogat a betegségek (pl. daganatos elváltozások)
kiváltásáért felelős biokémiai folyamatok feltérképezésében. Ennek legfőbb oka, hogy míg
testfolyadékokban (vér, vizelet) számos nagy mennyiségben jelen lévő fehérje (pl. albumin,
immunoglobulin) és a hozzájuk kapcsolódó glikánok találhatók, szövetminták esetén nem
szembesülünk ezzel a nehézséggel. Így lehetővé válik olyan kisebb mennyiségű komponensek
meghatározása is, melyek mennyiségének változása fontos lehet különböző betegségek
patogenezisében.
A standardizált szöveti mikrometszetek (TMA-k) különböző beteg és egészséges páciensek
0,5–2 mm átmérőjű biopsziáit tartalmazzák egy tárgylemezre rögzítve [1], míg patológiai
együttmüködések során vizsgált szövetmetszetekből akár 1–2 centiméter átmérőjű minták is
rendelkezésre állhatnak. Jelenleg a szövetmetszetek leggyakoribb vizsgálati módszere az
immunhisztokémia [2, 3], azonban a műszeres analitikai rendszerekre támaszkodó
bioinformatikai módszerek ugrásszerű fejlődésével egyéb mérési módszerek, mint például a
MALDI képalkotás is előtérbe kerültek. A különösen kis mennyiségű minták és alacsony
célkomponens-koncentráció miatt szükséges a legjobb szelektivitást és érzékenységet képviselő
mintaelőkészítési és mérési módszerek alkalmazása vizsgálatuk során.
A tömegspektrometriával kapcsolt technikák (különösen a kapilláris UHPLC-MS/MS) kiválóan
alkalmasak különböző komplex biológiai mátrixszal rendelkező minták összetételének
meghatározására

és

mennyiségi

analízisére.

Ehhez

azonban

szükséges

specifikus

mintelőkészítési és mérési módszerek fejlesztése, és sok esetben bioinformatikai és statisztikai
módszerek alkalmazása és ismerete. Míg a proteomikában már régóta rutinszerűen alkalmazott
adatértékelési feladatokról van szó, a glikomika területén ez a módszertan jelenleg
feltörekvőben van.
A jelen dolgozatban bemutatott munkám fő célkitűzése korszerű kapilláris kromatográfiás
(nanoUHPLC-MS/MS és µUHPLC-MS/MS) technikák fejlesztése volt glikomikai mintázatok
szövetfelületről történő megbízható vizsgálatára, valamint ehhez megfelelő mintaelőkészítési
módszerek lépéseinek kidolgozása. Vizsgálataim célpontja a glükózaminoglikánok (GAG-ok),
amelyek sok betegséghez köthetők, de szerkezetük kevéssé vizsgált. A GAG-ok közül a
heparán-szulfát (HS) és kondroitin-szulfát (CS) osztállyal foglalkoztam részletesen, ugyanis ez
a két legváltozatosabb szerkezeti információval rendelkező osztály.
A vizsgálataimhoz formalin-fixált és paraffinba ágyazott (FFPE) szövetmetszeteket
alkalmaztam, ezek előnye, hogy patológiailag jól karakterizált mintákról van szó. Ezáltal az
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egyes daganattípusok és stádiumok közötti kapcsolatok, valamint az egészséges és rákos sejtek
közötti eltérések részletesen, és akár évtizedekre visszamenőleg retrospektív módon
elemezhetők [4].
A glikomikai vizsgálatok a GAG-ok szövetfelületi emésztésének, kivonásának, kapilláris
HPLC elválasztásának és MS vizsgálatának fejlesztésére irányultak. Célom volt széleskörűen
jellemezni a poliszacharid láncok emésztéséhez használt módszerek hatékonyságát és
reprodukálhatóságát. A HPLC elválasztás érzékenységének növelése céljából saját töltésű
kapilláris oszlopokat készítettem, mely a glikánok gyenge anioncserén (WAX) és hidrofil
interakciós folyadékkromatográfián (HILIC) alapuló elválasztását teszi lehetővé. Célom volt
korábbi tapasztalataim felhasználásával egy optimális kolonnatöltési módszer kidolgozása,
majd kromatográfiás módszer fejlesztése a GAG diszacharidok elválasztására. Ezen módszerek
fejlesztése során szükségesnek bizonyult az elválasztás mechanizmusának részletes
feltérképezése. Az eredmények birtokában HILIC-alapú elválasztások során ritkán alkalmazott
sógradiens módszereket fejlesztettem a HS és CS láncokból származó szulfatált diszacharidok
elválasztására.
A fejlesztett módszerek alkalmazásával célom volt két biológiai kérdéskör megválaszolása.
Különböző etiológiával rendelkező cirrhosisos és hepatocelluláris karcinómás humán
májmetszeteket vizsgálatam annak feltérképezésére, hogy a betegség eredete hatással van-e a
szöveti glükózaminoglikánok mennyiségére és szerkezetére. Emelett, jóindulatú prosztata
megnagyobbodásos (BPH) és prosztatarákos (PCa) szövetek nagy esetszámú szöveti GAG
elemzését tűztem ki célul a lejátszódó biokémiai folyamatok feltérképezése érdekében.
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2. Irodalmi áttekintés
2.1.

Az extracelluláris mátrix

A sejtek lokális környezete (stróma) gazdasejtekből és extracelluláris mátrixból (ECM) áll.
Az ECM egymással kölcsönhatásban álló biomolekulák összessége. Főbb komponensei a
szakítószilárdságot és rugalmasságot biztosító rostba rendeződő fehérjék (pl. kollagének és
elasztinok), a tapadást biztosító glikoproteinek (pl. fibronektin, laminin) és az erőhatásoknak
ellenálló hidrogéles szerkezetet létrehozó, mátrix makrokomplexeket alkotó proteoglikánok
[5]. Az ECM egy időben szerkezetileg és összetételében is folyamatosan változó rendszer.
Mikroszkópikus topológiája folyamatos átalakuláson (remodeling) esik át, nincs ez másképp
rákos elváltozások kialakulása során sem [6]. Az ECM átrendeződése szigorúan szabályzott
módon történik, specifikus molekuláris mintázatok létrehozásával, így elősegítve a sejtfelszíni
receptorokkal történő jelátvitelt és befolyásolva a sejtek működését [7]. Ezáltal hatással van
számos sejtfunkcióra, pl. proliferáció, adhézió és migráció, differenciálódás és sejthalál [8]. Az
ECM átrendeződésben megjelenő szabálytalanságok ezzel szemben elősegíthetik tumoros
elváltozások kialakulását [9, 10], valamint a tumoros sejtek is megváltoztathatják az ECM
szerkezetét, ilyen módon elősegítve a tumornövekedéshez szükséges lokális környezet
kialakítását [6]. Az ECM-ben lezajló változások fontos résztvevői a glükózaminoglikán (GAG)
láncokat hordozó proteoglikánok.

2.2.

Glükózaminoglikánok, proteoglikánok szerkezete és funkciói

A fehérjék poszt-transzlációs módosulásai, köztük a leggyakrabban vizsgált glikoziláció, nem
csupán a fehérjék szerkezeti sokszínűségét növelik jelentősen, hanem az általuk ellátott
biológiai funkciók lehetőségeit is. A glikoziláció során kapcsolódó poliszacharidok típusa,
mérete, és kémiai tulajdonságai mind jelentős befolyással bírnak a fehérjék szerkezetére, és a
kialakuló jelátviteli folyamatokra [11-13].
2.2.1.

Glükózaminoglikánok osztályozása, szerkezete

A GAG-ok ismétlődő diszacharid egységekből felépülő lineáris poliszacharidok, amelyek
megtalálhatók minden állati sejt felszínén, leggyakrabban a szindekán és glipikán
vázfehérjékhez kapcsolódva, valamint az extracelluláris mátrixban (ECM-ben), például
aggrekánhoz vagy perlekánhoz kötve. Az ismétlődő diszacharid egységek egy hexuronsavból
vagy galaktózból és egy N-acetilhexózaminból állnak (HexA/Gal-HexNAc), és ez alapján
történik az osztályba sorolásuk (1. táblázat) [14]. A GAG-ok négy fő osztályba sorolhatók:
hialuronán

(hialuronsav),

keratán-szulfát,

heparin/heparán-szulfát [15].
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1. táblázat A GAG osztályok általános szerkezeti képlete. Az ábrán kékkel szedett Z jelölés a
szulfatálás lehetséges helyét jelöli. Heparán-szulfát esetén a megjelenő N-szulfatálás (pirossal szedve)
helyett lehetséges a többi osztályban megtalálható N-acetilálás is.

Tradicionális
rövidítés

Szerkezeti képlet

Osztály elnevezése

GlcA - GlcNAc

Hialuronán (HA)

Gal - GlcNAc

Keratán-szulfát (KS)

KondroitinGlcA/IdoA - GalNAc szulfát/dermatánszulfát (CS/DS)
HeparánGlcA/IdoA - GlcNAc szulfát/Heparin
(HS/Hep)

A hialuronsav kivételével a GAG láncokat felépítő diszacharid egységeken szulfátmódosulások találhatók különböző pozíciókban a felépítő monomertől és a kifejtendő biológiai
funkciótól függően. Jelentős heterogenitást mutatnak átlagos molekulatömegben, diszacharid
összetételben és a szulfocsoport módosulások mennyiségében valamint helyében is.
A heparán-szulfát (HS) kiemelkedő szerkezeti sokszínűséget hordoz: változatos mértékű a
szulfatáció és a glükuronsav építőegységek enzimatikusan iduronsavvá epimerizálódhatnak
(lásd következő bekezdés). Emiatt biológiai szempontból a legtöbb információt hordozó GAG
osztálynak tartják [16]. A kondroitin-szulfát (CS) az emberi szervezetben legnagyobb
mennyiségben jelen lévő GAG, és májrákos elváltozások során korábban kimutatták már a
kötőszöveti régiók mennyiségének növekedését, ami következésképpen megemelkedett CS
szintézissel is jár [17]. Emellett vizsgálatuk szempontjából fontos, hogy diverzitásuk és
sokszoros szulfatáltságuk miatt a CS és HS láncok komplex mintákból történő meghatározása
komoly analitikai kihívást jelent. Ezért munkánk során ennek a két GAG osztálynak a
vizsgálatára helyeztünk hangsúlyt, a következőkben bioszintézisüket részletezem. A GAG-ok
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szintézise nem templátvezérelt, így szerkezetük első sorban a rendelkezésre álló szubsztrátok
és enzimek határozzák meg.
A HS bioszintézise során a [GlcA β(1-4) GlcNAc α(1-4)] diszacharid egységek enzimatikus
polimerizációja zajlik, majd az N-deacetiláz/N-szulfotranszferáz (NDST) enzimek módosítják
a keletkezett poliszacharid láncot. Az eredmény N-szulfatált GlcN egységekben és nem
N-szulfatált GlcNAc egységekben gazdag láncrészek váltakozása. Ezután epimerázok
átalakítják a GlcA egységek jelentős részét IdoA egységekké, végül specifikus
szulfotranszferázok szulfatálják az IdoA egységeket 2-es pozícióban vagy a GlcN-szulfát
egységeket 3-as és/vagy 6-os pozícióban [15]. Ezen sorozatos enzimatikus módosítási lépések
eredményeként kialakulnak N-acetilált régiók magas GlcNAc és alacsony szulfatáltsági fokkal,
és N-szulfatált régiók magas szulfatáltsági és epimerizációs aránnyal. A bioszintézis
eredményeként az egyes HS láncoknak eltérő a szulfatáltsági és epimerizációs mintázata
[18, 19]. Az egyes régiók aránya vagy arányának változása jellemző a kialakuló
proteoglikánok fajtájára és betöltött biológiai funkciójára is [20].
A CS osztályba tartozó GAG-ok alapvázát N-acetil-galaktózamin (GalNAc) - glükuronsav
egységekből felépülő diszacharidok alkotják. A poliszacharidváz szintézise ebben az esetben is
a Golgi készülékben történik. A CS lánc képződésének nagyon fontos lépése a
szulfotranszferázok által végzett szulfatálás [21]. A GalNAc csoportok szulfatálódhatnak a
4-OH és/vagy a 6-OH helyzetben, míg a glükuronsav a 2-OH helyzetben szulfatálódhat,
azonban ez utóbbi emlősök esetében igen ritka [22]. A 4-O-szulfatáció fontos
molekulaszerkezeti funkciója, hogy amennyieben a glükuronsav egység iduronsavvá történő
epimerizációja után történik, meggátolja annak visszaalakulását glükuronsavvá, ezáltal
konzerválva szerkezetét és elősegítve a dermatán-szulfát láncok kialakulását [23].
A kondroitin-szulfát láncokban a monoszulfatált építőegységek jelenléte domináns, és egyes
láncokon megjelenő pozícionális többség alapján megkülönböztetünk kondroitin-4-szulfát
(C-4-S) és kondroitin-6-szulfát (C-6-S) láncokat [24].
2.2.2.

Proteoglikánok szerkezete, lokalizációja és funkciói

A proteoglikánok (PG-k) a glikoproteinek egy alosztálya, melybe azon glikozilált fehérjék
tartoznak, amelyek esetén szulfatált lineáris poliszacharidok (GAG-ok) kapcsolódnak
a fehérjevázhoz egy tetraszacharid linker régión keresztül a szerin aminosav oldalláncán
(1. ábra). Mivel ezek a poliszacharidok gyakran jóval nagyobb méretűek a fehérjéknél,
a létrejött proteoglikánok tulajdonságait a GAG láncok jelentősen befolyásolják [15].
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1. ábra A proteoglikánok általános szerkezeti felépítése.

A proteoglikánok változatos szerkezetük miatt számos sejtműködést befolyásoló funkcióval
rendelkeznek, például jelátvitel, növekedés vagy apoptózis. A PG-k szerkezeti változatosságát
az alábbi tulajdonságaik teszik lehetővé:


számos fehérje alkothatja a vázat



egy vagy két GAG osztályba tartozó poliszacharid is kapcsolódhat



a kapcsolódó GAG láncok száma egytől (dekorin) több százig (aggrekán) terjedhet



vannak PG-k, amikhez nem mindig, csak időnként kapcsolódik GAG lánc (pl. CD44)



az egyes GAG láncok szerkezete (szulfatáltsága) is nagy változatosságot mutat a
bioszintézisük sajátságai miatt.

A proteoglikánok csoportosítása leggyakrabban a domináns GAG lánc alapján történik,
azonban ez nem zárja ki más osztályba tartozó GAG láncok kapcsolódását a központi
fehérjéhez. Így megkülönböztetünk heparán-szulfát proteoglikánokat (HSPG), kondroitinszulfát proteoglikánokat (CSPG), valamint keratán-szulfát proteoglikánokat (KSPG) [14].
Egy másik szokványos csoportosítás a PG-k lokalizációja alapján való osztályozás. Ez alapján
megkülönböztetünk intracelluláris (szerglicin), sejtfelszíni (szindekán és glipikán családok),
extracelluláris (pl. dekorin, verzikán), és bazális membrán (pl. perlekán) proteoglikánokat.
Az extracelluláris PG-ket további két osztályra bonthatjuk: kisméretű leucinban gazdag
proteoglikánok (SLRP-k), valamint hialektánok (hialuronsavhoz kapcsolódó PG-k) [25].
A leggyakrabban tanulmányozott proteoglikánok lokalizáció szerinti besorolását a 2. ábra, míg
a központi fehérjékhez kapcsolódó GAG láncok osztályát és számát a 2. táblázat mutatja [25].
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2. ábra A leggyakrabban vizsgált proteoglikánok csoportosítása és elhelyezkedése.
2. táblázat A leggyakrabban vizsgált proteoglikánokhoz kapcsolódó GAG láncok fajtája és száma.

Proteoglikán
Hialektánok
Verzikán
Aggrekán
Neurokán
Brevikán
Kis leucinban gazdag proteoglikánok
Biglikán
Dekorin
Lumikán
Fibromodulin
Bazális membrán proteoglikánok
Perlekán
Agrin
Kollagén VIII
Sejtfelszíni proteoglikánok
Szindekán-1-4
Glipikán-1–6
Intracelluláris proteoglikán
Szerglicin

GAG lánc

száma

CS/DS
CS
CS
CS

12–23
100
3–7
0–5

CS/DS
CS/DS
KS
KS

1–2
1
2–3
4

HS/CS
HS
HS

3–10
3–6
3

HS
HS

3–5
3–5

CS/Hep

8

KS

30

CS/DS

1

A PG-k szerkezeti és biológiai szerepének változatosságát a perlekán példáján szeretném
bemutatni. A perlekán egy régóta ismert és kutatott bazális membrán proteoglikán, melynek a
vázához heparán-szulfát (HS) láncok kapcsolódnak. Öt különböző kötődoménnel rendelkezik,
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számos fehérjével léphet interakcióba az extracelluláris mátrixban, ezáltal sok, különböző
funkció kifejtésére képes. A fehérjekötődésben jelentős szerepet játszanak mind a fehérje váz
doménjei, mind pedig a vázhoz kapcsolódó HS láncok [26]. A perlekán központi szerepet
játszik a fiziológiás és patológiás angiogenezisben egyaránt, mivel képes a két legfontosabb
proangiogén faktor, a vaszkuláris endoteliális növekedési faktor (VEGF) és a fibroblaszt
növekedési faktorok (FGF) kötésére [26].
2.2.3.

GAG-ok és PG-k biológiai szerepe

Tumoros környezetben jelentős változások következnek be a GAG-ok, és ezáltal a PG-k
szerkezetében, azonban ezek forrása és következménye sem ismert jelenleg teljes mértékben
[25]. A GAG-ok jelentős élettani szerepet töltenek be növekedési faktorok és növekedési
faktor receptorok ko-receptoraként. Legfontosabb szerepük immobilizált növekedési faktor
gradiensek létrehozása és fenntartása, valamint a szerkezeti stabilitás segítése az extracelluláris
mátrixban [27]. A GAG láncok részt vesznek a sejtek jelátviteli folyamataiban és felismerésben,
amelyet az adott láncok mérete és szulfatációs mintázata szabályoz [28-30], és a GAG-okat
hordozó PG-k és más fehérjék közötti kölcsönhatások is jelentősen függnek ezen
tulajdonságoktól.
A különböző mértékben szulfatált diszacharid építőelemek arányának változásai jellemezhetik
a különböző betegségeket, pl. egészséges és rákos szövetek szulfatációs mintázatának
különbségeit már korábban is megfigyelték [17, 31], valamint a GAG-ok és a PG-k mennyiségi
és szerkezeti változásai egyaránt szerepet játszhatnak a tumorprogresszióban [32, 33]. Számos
biokémiai folyamatban bizonyított a szerepük, pl. tumoros elváltozások kialakulása és
metasztázis [34], emellett skizofrénia vagy Alzheimer-kór esetén is szabályzó szereppel
rendelkezik jelenlétük és szulfatáltsági mintázatuk [35-37].
A különböző szulfatáltságú CS diszacharid építőegységek arányainak változásai számos
megbetegedést kísérhetnek, például egészséges és rákos szövetek között is felfedezhetők ilyen
különbségek [38, 39]. A cirrhosist a kötőszövet fokozott szintézise kíséri, a CS GAG-ok
túlnyomó többségével. A hepatocelluláris karcinóma esetében szelektíven növekszik a CS
szintje [39, 40]. A CS láncokban jelen lévő többszörösen szulfatált építőegységek száma és
pozíciója fontos szereppel bír a láncok kötődési képességeit illetően [41]. A CS láncok
elsődleges kötőpartnerei citokinek, valamint növekedési faktorok, pl. fibroblaszt növekedési
faktorok (FGF-2,7,10,18), hepatocita növekedési faktor (HGF), vaszkuláris endoteliális
növekedési faktor (VEGF), valamint a transzformáló növekedési faktor-béta (TGF-β) [42, 43].
Nem mutatható ki minden ráktípusra általánosan jellemző változás a CS láncok szintézise és
metabolizmusa során, számos esetben tapasztalták például a kondroitin-4-szulfotranszferáz-1
(C4ST-1) enzim változásainak korrelációját bizonyos ráktípusokkal: emlő adenokarcinómában
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növekedés, míg vastagbélrákban a C4ST-1 csökkenése tapasztalható [44, 45]. A fenti példák
számos egyéb szakirodalmi eredménnyel együtt alátámasztják, hogy a C4ST-1 expressziója
szerepet játszhat a tumorprogresszióban, azonban direkt funcionális kapcsolatba egyelőre nem
hozható a tumorigenezissel [46].
A fehérje-HS nemkovalens interakciónak számos funkciója lehet: egyszerű immobilizálás
vagy proteolízis elleni védelem, de akár a fehérje biológiai funkciójának szabályozása is [47].
Az ilyen és más interakciók miatt a HSPG-k számos biológiai folyamatban kritikus szerepet
játszanak, például szervképzés a fejlődés embrionikus szakaszában, angiogenezis, véralvadás
szabályozása vagy a lipidek metabolizmusa [48]. Ez a széles szerepkör nagy érdeklődésre tart
számot, a funkció és a szerkezet kapcsolatának megértése analitikai és biológiai szempontból
egyaránt érdekes és bonyolult feladat.
A HSPG-k legfőbb feladata egy olyan molekuláris mechanizmus fenntartása, mely során a
környező fizikai és kémiai stimulusokra adott válaszokat a sejt képes kialakítani.
Ez az információátadás növekedési faktor receptor jelátviteli útvonalakon történik, így
koordinált proliferáció, adhézió vagy migráció és differenciálódás valósítható meg [49].
Ez a koordináltság, specificitás jól bemutatható a az FGF2/FGFR-mediált jelátvitellel.
Az FGF2-höz való kötődéshez a HS láncon N-szulfatált glükózamin és 2-O-szulfatált iduronsav
egységek jelenléte szükséges, míg az FGFR-hez való kötődéshez szükséges az előzőeken felül
6-O-szulfatált glükózamin egység jelenléte is [50]. Tumorprogresszió során gyakran
egyértelmű összefüggések fedezhetők fel a heparin-kötő növekedési faktorok által koordinált
jelátvitel és a HS láncok szulfatáltsága között. Például a HS láncok N-szulfatálságának mértéke
egyenes arányosságban áll a sejtmigráció növekedésével melanoma sejtvonalak esetén [51].
Proteoglikánok tekintetében a sejtfelszíni PG-k (szindekán és glipikán családok) kiemelkedő
jelentőséggel bírnak a tumoros elváltozások patogenezisében. Ezen PG-k GAG szerkezeti
változásai lehetővé tehetik a növekedési faktor jelátviteli folyamatok kifejeződését.
A Glipikán-3 (GPC3) expressziójának növekedése tapasztalható hepatocelluláris karcinóma
(HCC) esetén és a GPC3 a HS láncain keresztül interakcióba lép a Wnt és a Hedgehog jelátvitel
fehérjéivel, valamint kötődhet az FGF2 növekedési faktorhoz is [52].
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GAG-ok műszeres analitikai vizsgálati módszerei

A GAG-ok savas tulajdonságúak, a kapcsolódó szulfátcsoportok kémiailag labilisak, és a GAG
diszacharidok a több lehetséges szulfatációs pozíciónak köszönhetően kiemelkedően változatos
szerkezetűek, így a tömegspektrometriás analízisük számos nehézséget tartogat [53]. A natív
glikánok kémiailag instabilak, így különös figyelmet kell fordítani az ionforrásban történő
fragmentáció elkerülésére az elektro-porlasztásos (ESI) és mátrix segített lézer deszorpciósionizációs (MALDI) ionizáció során. Ezen vegyületek MALDI ionizációval történő
vizsgálatához

különleges

technikák

használata

szükséges

(pl.

anionos

MALDI

mátrix-módosítók [54] vagy hűtött/nagy nyomású MALDI forrás [55]). Ezen nehézségek miatt
az ESI ionforrás használata előnyösebb és elterjedtebb, folyadékkromatoráfiás vagy kapilláris
elektroforézis rendszerekhez kapcsolva.
2.3.1.

Intakt GAG-ok és oligomerek vizsgálata

A GAG láncok összetételének és mennyiségének meghatározása lehetséges intakt molekulaként
rövid láncok esetén, vagy a hosszabb láncok nagyobb oligomerekre történő hasítása után.
Mahoney és mtsai tetramer és 34 tagú oligomer közti mérettartományba eső hialuronán
meghatározásához fejlesztettek kromatográfiás és tömegspektrometriás módszereket [56].
A komponensek elválasztásához méretkizárásos (SEC) és gyenge anioncserés (WAX)
kromatográfiát és flourofór-segített elektroforézist alkalmaztak. A tömegspektrometriás
meghatározáshoz ESI-TOF és MALDI-TOF tömegspektrométert használtak. Intakt és oligomer
GAG-ok elválasztására alkalmas továbbá a szokványos gélelektroforézis és a kapilláris
elektroforézis is [57, 58]. Található továbbá fordított fázisú és HILIC-HPLC elválasztás is az
irodalomban [59, 60], azonban a legtöbb publikációban egyértelműen méretkizárásos
kromatográfiát (SEC) találunk [61-63] az átlagos molekulatömeg-eloszlás (szerkezeti
információ) meghatározására. Ezen megközelítések ugyan információt szolgáltatnak az intakt
GAG láncok méretéről, azonban részletes szerkezeti meghatározásra korlátozottan alkalmasak,
és a kis érzékenység miatt viszonylag nagy kiindulási mennyiségek szükségesek.
2.3.2.

GAG-ok degradációja diszacharidokra

A fent említett korlátok miatt egy jóval elterjedtebb megközelítés a GAG láncok diszacharid
egységekre történő hasítása enzimatikus emésztés vagy kémiai degradáció segítségével.
Az egyes enzimek aktivitását részletesen elemezték Steffen Ernst és szerzőtársai [64]. A GAG
emésztőenzimeknek két alapvető fajtája különböztethető meg. A GAG-liázok β-elimináció
során hasítanak a HexNAc-HexA kötés mentén, és így kialakul egy telítetlen ΔHexA csoport a
molekula nemredukáló végén. A GAG-endohidrolázok azonban hidrolízis során telített
csoportot eredményeznek a redukáló és a nemredukáló molekulavégen is [65].
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Lehetséges továbbá a GAG-ok kémiai degradációja reaktív oxigén származékokkal és
salétromossavval [65]. Ez utóbbi viszonylag elterjedt módszer az enzimatikus emésztések
mellett, ugyanis a degradáció során konzerválódik az uronsav C5-jének sztereokémiája, így
elkülöníthetők az IdoA-t és GlcA-t tartalmazó egységek. A depolimerizációs módszerek
előnyeit és hátrányait a 3. táblázatban mutatom be.
3. táblázat A leggyakrabban alkalmazott GAG depolimerizációs módszerek előnyei és hátrányai [65].

Depolimerizációs
módszer

Előny

Kondroitináz-ABC

Hasítás IdoA és GlcA
egységeknél

Kondroitináz-B

Hasítás IdoA egységnél

Heparináz I

Nagy szulfatáltságú régiókban Kis szulfatáltságú régiókban nem
hasít
hasít

Heparináz II

Minden HS régióban hasít

Kis aktivitás

Heparináz III

Kis szulfatáltságú régiókban
hasít

Nagy szulfatáltságú régiókban
nem hasít

Heparináz Bp

Sztereokémia konzervált

Nagy szulfatáltságú régiókban
nem hasít

Reaktív oxigén
származékok (ROS)

Salétromossav (NO)

Hátrány

Enzimatikus emésztésnek
ellenálló

Nem hasít GlcA-nál

Nincs szelektív hasítási hely

GAG-okat is hasít
Alacsony és magas
szulfatáltságú régiókban is
hasít

Aminoszacharidok
anhidromannózzá alakulnak

Sztereokémia konzervált
A HS láncok emésztéséhez három különböző bakteriális liáz érhető el a kereskedelmi
forgalomban. Mindhárom a GlcNAc/GlcN-HexA kötést hasítja, azonban a degradáció helye
eltérő. A Heparin-liáz I az N-szulfatált (iduronsavban gazdag) régióban hasít, a Heparin-liáz III
az N-acetilált (glükuronsavban gazdag) régión fejti ki aktivitását, míg a Heparin-liáz II-nek
mindkét régióra nézve van katalitikus aktivitása, azonban korlátozottabb a másik kettőnél [66].
A szelektivitásbeli és aktivitásbeli különbségek miatt a gyakorlatban a fenti három enzim
keverékét szokás alkalmazni, amennyiben nem egy specifikus régió vizsgálata a cél.
A CS láncok emésztéséhez a leggyakrabban alkalmazott emésztőenzim a Kondroitináz-ABC,
melynek a megfelelő pH-n történő alkalmazásával biztosítható a specifikus CS degradáció,
ugyanis az enzim eltérő pH értékeken katalitikus hatással bír dermatán-szulfát és hialuronán
GAG-ok emésztése során is [67, 68]. A GAG láncok liázokkal való emésztése során keletkező
diszacharodikat és a hozzájuk tartozó jelöléseket a 4. és 5. táblázatok mutatják be.
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Az egyes diszacharidok jelölésére a dolgozat további részében a Lawrence-kódot alkalmazom,
amelynek értelmezéséhez az olvasó a Függelék 8.4. fejezetében kaphat segítséget.

4. táblázat: A heparán-szulfát GAG-ok liáz emésztése során keletkező diszacharidok szerkezeti képlete,
tradicionális, valamint Lawrence-kódos rövidítése. A Lawrence-kód értelmezését a Függelék
8.4. fejezete mutatja be.

Szerkezeti képlet

Tradícionális elnevezés

Lawrence
kód

ΔHexA-GlcNAc

D0A0

ΔHexA2S-GlcNAc

D2A0

ΔHexA-GlcNAc6S

D0A6

ΔHexA-GlcNS

D0S0

ΔHexA2S-GlcNAc6S

D2A6

ΔHexA2S-GlcNS

D2S0

ΔHexA-GlcNS6S

D0S6

ΔHexA2S-GlcNS6S

D2S6
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5. táblázat: A kondroitin-szulfát GAG-ok liáz emésztése során keletkező diszacharidok szerkezeti
képlete, tradicionális, valamint Lawrence-kódos rövidítése.

Szerkezeti képlet

2.3.3.

Tradícionális elnevezés

Lawrence kód

ΔHexA-GalNAc

D0a0

ΔHexA-GalNAc4S

D0a4

ΔHexA-GalNAc6S

D0a6

ΔHexA-GalNAc4S6S

D0a10

GAG diszacharidok vizsgálatára alkalmazott kromatográfiás módszerek

A GAG diszacharidok műszeres vizsgálati módszereiről az utóbbi években számos kiváló
összefoglaló cikk is megjelent [22, 65, 69-73], ez is bizonyítja, hogy az alkalmazott technikák
nagy érdeklődésre tartanak számot és egy kifejezetten feltörekvő területről van szó. A detektálás
az esetek többségében fluoreszcens detektor vagy MS segítségével történik, így a
szakirodalomban található módszerek jelentős része MS-kompatibilis oldószereket alkalmaz.
Az enzimatikus emésztést követően keletkező CS és HS diszacharidok elválasztásához azonban
számos kromatográfiás módszer áll rendelkezésre.
A

fordított

kromatográfiás

fázisú

kromatográfia

módszer,

azonban

(RP-HPLC)

natív

GAG

a

legáltalánosabban

diszacharidok

és

alkalmazott

oligoszacharidok

meghatározására nem alkalmas, ugyanis a vegyületek polaritása miatt nincs retenciójuk az RP
állófázisokon. Ennek kiküszöbölésére egy lehetőség a származékképzés, melyre a
legelterjedtebb a 2-aminoakridon (AMAC) [74-76], amelyet első sorban GAG diszacharid
vizsgálatokhoz alkalmaznak. Oligoszacharidok vizsgálata esetén elterjedt a trideutoroacetil és
a propionil származékképzés [77, 78]. A származékképzés egy másik funkciója lehet olyan
jelölőmolekulák bevitele, amelyek lehetővé teszik a fluoreszcens detektálást [79-81]. Azonban
ezen módszerek hátránya, hogy a többlépcsős mintaelőkészítés jelentős veszteséget okozhat,
így korlátozott kiindulási mennyiségű minták esetén alkalmazása nem előnyös.
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A GAG-ok RP-HPLC vizsgálatának másik lehetséges módja változatos alkilamin ionpárképző
ágensek alkalmazása, amelyek a szulfatált diszacharidokkal komplexet képezve neutralizálják
annak töltését, és a semleges ionpárok retenciója fordított fázison megvalósíthatóvá
válik [82-84].
Lehetőségünk van a különösen poláros vegyületekre gyakran alkalmazott porózus grafit
(PGC) kormatográfia alkalmazására is, amellyel megvalósítható pozícionális izomerek
elválasztása is [85]. Azonban a PGC oszlopokról a háromszor szulfatált D2S6 szerkezet nem
eluálható, hosszú mosási és ekvilibrálási idők szükségesek, valamint a kolonna élettartama is
töredéke az egyéb állófázisokkal összehasonlítva.
Méretkizárásos kromatográfia (SEC) alkalmazásával az oligoszacharid keverékek nagy
hatékonysággal frakcionálhatók a felépítő diszacharid egységek száma szerint [86], azonban a
módszerek hátránya a mérések hossza mellett, hogy a detektálás érzékenysége a nagy
mintahígulás miatt alacsony a fent említett módszerekhez képest.
Az utóbbi években leggyakrabban alkalmazott módszer a HILIC kromatográfia a változatos
állófázisok és az MS-sel való egyszerű kapcsolhatóság miatt [60, 87-89]. Potenciális hátránya
a módszernek, hogy a nem-szulfatált (D0A0 és D0a0) és a többszörösen szulfatált (pl. D2S6)
diszacharidok polaritása – ezáltal retenciója – nagyon eltérő, amely következtében
kompromisszum szükséges az analízisidő és a nem-szulfatált komponensek kielégítő retenciója
között. Oligoszacharidok vizsgálata során ezek a különbségek még nagyobbak a több lehetséges
szulfatációs pozíció miatt, így az elválasztások akár az 1 órát is elérhetik [90]. Azonban a
legfrissebb fejlesztések lehetővé teszik akár CS izomerek megkülönböztetését [91] és a GAG
láncok részletes szerkezeti karakterizálását is [92-94]. Az elválasztások tervezése során
azonban érdelmes részletesen megfontolni, hogy izokratikus vagy gradiens módszert
alkalmazunk. Az izokratikus módszer előnye, hogy a kolonna állapota időben állandó, nem
kell számolnunk az állófázis változó oldószerösszetétel miatti lassú változásaival. Különös
előnyt jelent ez HILIC fázis alkalmazása esetén, ahol az állófázis víztartalma alapvetően
határozza meg a kolonna elválasztóképességét, és a kolonna teljes ekvilibrásához szükséges idő
akár az 1 órát is elérheti [95]. Az izokratikus módszer további előnye, hogy izokratikus
módszert alkalmazva az összes célvegyület azonos mozgófázis-összetétel mellett kerül a
tömegspektrométerbe, így nem lépnek fel eluens miatti ionizációs hatékonyságbeli
különbségek. A gradiens módszerek alkalmazása esetén ezzel szemben jelentősen
csökkenthető a különböző polaritású GAG diszacharidok közötti retenciós időbeli különbség,
és a gradiens fókuszálás miatt növelhető a csúcsok intenzitása, ami korlátozott
mintamennyiségek esetén kiemelkedő jelentőséggel bírhat.
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A fent részletezett módszerek „nagy” mintamennyiségek esetén alkalmazhatók, kimutatási
határuk a pikomólos nagyságrendben mozog (kivéve a fluoreszcens detektálást). Kisméretű
szövetmetszetek analízise során azonban ennél jóval kisebb meghatározandó mennyiségekre
lehet számítani, így szükségesnek bizonyult egy nagyobb érzékenységű módszer (kapilláris
UHPLC-MS/MS saját töltésű HILIC-WAX kolonnával) kifejlesztése.
2.3.4.

GAG-ok stabilitásának vizsgálata

A minták HPLC-MS vizsgálat előtt általában különböző mintaelőkészítési lépéseken esnek át,
például szövetfelületi emésztés, kivonás, szilárd fázisú extrakciós (SPE) tisztítás, dúsítás.
Az alkalmazott oldószerek az esetek jelentős részében nem kompatibilisek a megelőző/azokat
követő

módszerekkel,

így

az

egyes

lépések

között

oldószercsere

szükséges.

Ennek legegyszerűbb módja a minták bepárlása, majd visszaoldása a kívánt oldószerben.
Korábbi tapasztalataink azt mutatták, hogy jelentős veszteség léphet fel ezen bepárlási lépések
során, azonban a szakirodalomban meglehetősen kevés példa található a GAG-ok analízise
során felmerülő stabilitási és visszanyerési problémákról. Volpi és mtsai intakt CS láncok
stabilitását vizsgálták eltérő kémhatású és hőmérsékleti körülmények között [96].
Megállapították, hogy 30°C-on vizes oldatban nem tapasztalható számottevő bomlás, azonban
60 °C-os tárolás során bázikus körülmények között β-elimináció során rövidülnek a CS láncok,
míg alacsony pH-n savas hidrolízis és O-szulfátvesztés tapasztalható.
Egyszeresen szulfatált CS diszacharidok (D0a4 és D0a6) vizsgálata során 12–20% veszteség
volt tapasztalható bepárlás során [97]. Ugyanezen diszacharidok 24 órás tárolása során
kimutatták, hogy 30:70 v/v MeOH:H2O (10 mM HCl) oldószerben 37°C-on kb. 10%-os bomlás
tapasztalható mindkét vegyület esetében, azonban 50 °C-on tárolva a vegyületeket, jelentős
különbség tapasztalható: a D0a4 diszacharid kb. 20%-os bomlást szenved, míg a D0a6 esetén
ez az érték 95% feletti [97]. Egy további, az analízist potenciálisan torzító jelenség, hogy a HS
diszacharidok már enyhén bázikus körülmények között is képesek a 3-O-szulfát csoportok
elvesztésére, így nehezen vizsgálhatóvá válik ez az – egyébként is kis betöltöttségű –
szulfatációs pozíció [98]. A fenti példák alapján elmondható, hogy annak ellenére, hogy a
GAG-ok általánosan stabilnak tartott molekulák, bizonyos körülmények között jelentős
átalakulás következhet be a szerkezetükben, azonban ennek szisztematikus vizsgálatára nem
állt rendelkezésre szakirodalom.
2.3.5.

Szövetmetszetek vizsgálati módszerei

Szövetmetszetek vizsgálatára napjainkban népszerű a MALDI képalkotás (MALDI-IMS)
használata, mely során a 2D felbontás pontjainak megfelelően az adott tárgylemezre rögzített
szövetmetszetről MS spektrum térképet vesznek fel [99-101]. Bár napjainkban a MALDI-IMS
eléggé elterjedt a proteomikai vizsgálatok során, a GAG-ok szövetfelületről történő
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vizsgálatára csak korlátozottan alkalmas, mert nem biztosít eléggé lágy ionizációt, és a módszer
nem kellően érzékeny a glikánok szövetfelületről történő meghatározásához [102, 103]. A GAG
diszacharidokon található labilis szulfát-csoportok a keményebb ionizációs körülmények között
leszakadnak a molekuláról, így a szulfatálás pozíciója nem határozható meg. Ezen nehézségek
miatt az ESI forrás használata előnyt élvez.
A glükózaminoglikánok szövetfelületről történő emésztése és meghatározása még dinamikusan
fejlődő terület, így viszonylag kevés szakirodalom állt rendelkezésre kutatómunkám
megkezdésekor. Témavezetőm a Boston University munkatársaként elsőként fejlesztett
módszert GAG-ok, N-glikánok és fehérjék egymás melletti meghatározására FFPE és frissen
fagyasztott egér agy és máj szövetmetszetek felületéről [104]. Az alkalmazott módszer során
egymás utáni lépésekben hialuronidáz, kondroitináz-ABC és heparin-liáz enzimekkel
emésztették az egyes GAG osztályokat, majd tripszin hozzáadásával a fehérjéket, végül
PNGáz F enzimmel az N-glikánokat. Minden emésztési lépés után szükséges egy „kivonó
oldószer” alkalmazása, majd a tisztítási lépések után a GAG és N-glikán emésztményeket
SEC-MS, ill- HILIC-HPLC-MS, míg a fehérje emésztményeket RP-HPLC-MS/(MS)
segítségével vizsgálták [104].
A

formalin-fixált,

paraffinba

ágyazott

(FFPE)

szövetmetszetek

vizsgálata

nagy

áteresztőképességet biztosít a GAG-ok vizsgálatának, ugyanis lehetővé teszi akár évtizedekre
visszamenőleg az elváltozások retrospektív vizsgálatát [105].

2.4.

Krónikus májbetegségek, cirrhosis, hepatocelluláris karcinóma

A májbetegségek évente hozzávetőlegesen 2 millió halálesetért felelősek világszerte, melynek
egyik felét a cirrhosis, a másik felét pedig a vírusfertőzések és a hepatocelluláris karcinóma
(HCC) szövődményei teszik ki [106]. A HCC ezzel az ötödik legtöbb halálesetért felelős
daganattípus, és az egyik legmagasabb halálozási aránnyal rendelkezik [107]. A Hepatitis B
vírus (HBV) oltások és a Hepatitis C vírus (HCV) kezelési hatékonyságának javulása ugyan
jelentősen csökkentette a megbetegedésekhez köthető halálozások arányát, azonban továbbra is
jelentős problémát jelent, és a szegényebb régiókban tapasztalható korlátozott dokumentáció
miatt jobbára alulbecsülik a halálozások arányát [108].
2.4.1.

Krónikus májbetegségek, etiológia

Fibrózis során a sérült májszövet lecserélődik, vagy bevonódik kollagénben dús hegszövettel
(fibrogenezis). Ennek során a normál sebgyógyulási folyamat végtelenedik, ezért abnormálisan
nagy mennyiségű kötőszövet termelődik és rakódik le a májban [109]. A cirrhosis májfibrózis
folyamán alakul ki, annak egy előrehaladottabb formája, amikor már a máj érhálózata is sérül.
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Ez befolyásolja a portális és arteriális vérellátást, meggátolva a szinuszoidok és a környező
májparenchyma közötti áramlást [109].
A daganatos májelváltozások esetén több különböző ráktípust különböztethetünk meg.
A leggyakoribb a hepatocelluláris karcinóma (HCC), szintén számottevő az intrahepatikus
cholangiokarcinóma, ritkább ráktípusok továbbá még a máj angioszarkóma és a
hepatoblasztóma [110].
Az etiológia az eredete, kiváltó oka egy betegségnek. Mivel számos kóros és akut májbetegség
ismert, májcirrhosis és hepatocelluláris karcinóma esetén ez igen változatos lehet.
A leggyakoribb etiológiák az alábbiak: Hepatitis B és C vírusfertőzés (HBV, HCV), alkoholos
májbetegség (ALD) és nem-alkoholos zsírmáj (NAFLD). Emellett megjelenik még a primer
szklerotizáló cholangitis (PSC), primer epeúti cholangitis (PBC), az örökletes hemokromatózis,
valamint nők esetén az autoimmun hepatitis (AiH) is [111].
2.4.2.

A HCC jelenleg alkalmazott és potenciális biomarkerei

Bármely fent említett etiológiához köthető cirrhosisos betegek esetén jelentős a kockázata a
hepatocelluláris karcinóma (HCC) kialakulásának [111]. A képalkotó vizsgálatok mellett
biomarkerek széles köre segíti a primer májdaganatok korai felismerését, melyek nemcsak a
terápiát befolyásolhatják, de előre jelezhetik a daganat visszatérését, valamint meghatározhatják
a prognózist is. A betegség korai felismerése azonban nehézkes megfelelően specifikus
biomarkerek hiányában. A jelenleg alkalmazott és vizsgált potenciális biomarkerek között jelen
van az α-fetoprotein (AFP), a glipikán-3, a GP-73 Golgi-fehérje, és különböző mikroRNS-ek
[108, 112]. Ezen biomarkereket négy nagyobb csoportba oszthatjuk, tárgyalásukat a
továbbiakban ez alapján végzem.
2.4.2.1. Onkofetális és glikoprotein antigének
A HCC azonosítására jelenleg klinikai gyakorlatban alkalmazott elsődleges biomarker az AFP
vérszintjének változása, amelynek megnövekedett mennyisége valószínűsíti a daganat
jelenlétét, és a cirrhosios betegeknél az emelkedett AFP szérumszint korrelációt mutat a HCC
kialakulásával [113]. Ez a módszer gyors, de a daganat stádiumától (azaz előrehaladottságáról)
és méretétől, valamint a szervezetben jelen lévő egyéb gyulladásos folyamatoktól függően
megbízhatósága jelentősen változik [114]. A lencse agglutininhez való kötődési kapacitás
alapján a teljes AFP három különböző glikoformra osztható: AFP-L1, AFP-L2 és AFP-L3.
Ezek közül az AFP-L3 az, amelyet kizárólag a hepatocellularis daganatsejtek termelnek. Az
AFP-L3 magas koncentrációjához alacsonyan differenciált tumor és nagyobb tumorméret társul
[115]. A glipikán-3 (GPC-3) egy heparán-szulfát proteoglikán, így a szerző különös
érdeklődésére tart számot. Ezen PG általános funkciója, hogy a sejtmembránhoz kötődve
növekedési faktorokkal alakít ki kölcsönhatásokat, és vesz részt ezáltal különböző jelátviteli
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folyamatok szabályozásában. A GPC-3 szérumszintje megemelkedik HCC esetén, azonban ez
csak a betegek kb. felénél detektálható, tehát kis szenzitivitású biomarkernek tekinthető.
Jelentőségét azonban az adja, hogy emelkedett GPC-3 szérumszint alapján diagnosztizált
betegek esetén az AFP vérszintje normálisnak mutatkozott [116, 117]. Ez alapján a két marker
kombinációja javasolt a diagnózis hatékonyságának növelése érdekében.
2.4.2.2. Növekedési faktorok és receptoraik
A transzformáló növekedési faktor-béta (TGF-β) a növekedési faktorok családjába tartozik, és
kiemelt szerepe van nemcsak a sejtnövekedésben, differenciálódásban és invázióban, de az
angiogenezisben, valamint az immunrendszer szabályozásában is [118]. A tumoros szöveti
régiókban a TGF-β mRNS- és fehérjeszintje is magasabb a környező májszövethez képest,
azonban egyértelmű összefüggés nem lelhető fel a TGF-β expressziós szintje és a májrezekció
utáni túlélés között [119]. Az epidermális növekedési faktor (EGFR) felülexpressziója a tumor
műtét utáni korai visszatérését, ezáltal rövid betegségmentes túlélési valószínűséget jelez [120].
A hepatocita növekedési faktor (HGF) a máj embrionális fejlődésében és regenerációjában is
fontos szerepet tölt be. A HGF receptorának fokozott expressziója valószínűbb
metasztázisképzéssel és alacsonyabb teljes túléléssel hozható korrelációba [121]. A bázikus
fibroblaszt növekedési faktor (bFGF) szérumszintjének növekedéséhez alacsony túlélés társul,
azonban ez az útvonal terápiásan hatékonyan gátolható [122].
2.4.2.3. Enzimek és izoenzimek
A dez-γ-karboxi-protrombin (DCP) 100 ng/ml feletti szérumszintje valószínűsíti a HCC
jelenlétét, és a DCP-szint normalizálódása jól korrelál a sikeres májrezekcióval. Emellett a
DCP-szint mérése specifikusabb HCC és egyéb májbetegségek megkülönböztetésére, mint az
AFP szérumszintje [123]. Az AFP, a DCP és a γ-glutamil-transzferáz (GGT) szérumszintjének
egyidejű meghatározásával jelentősen növelhető a tumordiagnosztika érzékenysége [124].
Cirrhosisos betegek esetében az α-1-fukozidáz szérumszintjének fokozatos növekedése
előrejelezheti a HCC kialakulását [125].
2.4.2.4. RNS-alapú markerek
Az RNS-alapú markerek azonosítása HCC és cirrhosis esetén jelenleg feltörekvő irányzatnak
számít, azonban található példa az AFP, a GGT, az ILGF és az albumin mRNS-szintű
vizsgálatára, valamint miRNS-ek HCC-vel való kapcsolatára is [126].
2.4.3.

GAG-ok és proteoglikánok funkciói és változásai

Hepatocelluláris karcinómából izolált HS láncok hosszabbak, mint azok, amik normál (cirrhosis
mentes) peritumorális szövetből származnak [127]. Májcirrhosisos elváltozások során
felszaporodik a kötőszövet, ezáltal jelentősen megnövekszik az azt felépítő CS GAG-ok és
proteoglikánok mennyisége is. Emellett korábban HCC esetén is kimutatták, hogy a kondroitin- 24 -
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szulfát mennyisége jelentősen növekszik, míg a többi GAG mennyisége nem változik jelentős
mértékben [39, 40]. Ez a szerkezeti változás a proteoglikánok szintjén is megjelenik
természetesen.
A dekorin, egy CS vagy DS GAG-okat hordozó proteoglikán, tumorszupresszor hatással bír
májrákos elváltozásokban, mivel számos jeltáviteli útvonalat befolyásolhat, amik szerepet
játszanak a HCC kialakulásában [128, 129]. A glipikán-3 sejtmembránhoz kötődő proteoglikán
szintje megnövekszik HCC-ben, ahogy ez a 2.4.2.1. fejezetben is tárgyalásra került [130].

2.4.4.

Etiológia hatására vonatkozó eddigi kutatások

A krónikus májbetegségekre vonatkozó kutatások jelentős része napjainkban fibrotikus,
cirrhotikus és HCC-s elváltozásokat vizsgál, azonban ezen betegségek etiológiáját rendszerint
figyelmen kívül hagyják. A molekuláris mechanizmusok leírása során az etiológia
figyelembevétele kulcsfontosságú lehet, ugyanis a proteoglikánok számos részecske, és
közöttük a vírusok, internalizációját segítik elő a sejtekbe. A Hepatitis C és a COVID-19 vírus
esetén például egyértelműen kimutatták, hogy az internalizációt sejtfelszíni szindekánok
befolyásolják [131-133]. Krónikus májbetegségek esetén számos példa látható proteoglikánok
mennyiségi és minőségi változásaira [134], azonban ezek a vizsgálatok gyakran nem veszik
figyelembe a betegség etiológiáját. Érdekes példa viszont, hogy a szindekán-1 megnövekedett
expresszióját mutatták ki cirrhosisban etiológiai korreláció nélkül [135]. HCC esetén azonban
megfigyelhető volt etiológiafüggés: a normál májszövethez képest nem-cirrhotikus eredetű
HCC-ben kis mértékben, míg cirrhotikus eredetű HCC-ben jelentősen megemelkedett a
szindekán-1 expressziója. Emellett HCV etiológiával rendelkező szövetek esetén szintén
hasonló tendenciát figyeltek meg [135].
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2.5.

Prosztatarákos megbetegedések

2.5.1.

A prosztatarák kialakulása, korszerű diagnosztikai módszerei

A jóindulatú prosztatamegnagyobbodás (BPH) és a prosztatrák (PCa) androgén-dependens
folyamatok, ami magával vonja a növekedési faktorok, pl. az FGF, az EGF, a PDGF és a TGF-β
aktív részvételét a lejátszódó változásokban. Ez alátámasztja a GAG-ok és proteoglikánok
vizsgálatának szükségességét, ugyanis a PDGF és a TGF-β elősegítik a CSPG-k szintézisét, és
ezen keresztül a sejtek proliferációját [136].
Jelenlegi leggyakrabban alkalmazott diagnosztikus módszerek a prosztata specifikus antigén
(PSA) vérszintjének mérése, valamint a prosztata méretének és szerkezetének felmérése rektális
digitális vizsgálat (DRE) vagy mágnesesrezonancia-képalkotás

(MRI) segítségével.

Amennyiben a megelőző diagnosztikus vizsgálatok szükségessé teszik, tűbiopsziával történő
mintavétel a következő lépés, melyekből patológiai értékelés során megállapítható az elváltozás
kockázati csoport besorolása. Közepes és magas kockázatú elváltozások esetén a diagnózis
pontos felállítása tovább folytatódik nyirokcsomó és csont áttétek felderítésével, csont
szcintigráfiás, teljes test MRI és komputertomográf (CT) vizsgálatok során [137].
2.5.1.1. Prosztata specifikus antigén teszt
A prosztata specifikus antigén egy 240 aminosavból álló, megközelítőleg 33 kDa
molekulatömegű glikoprotein. A szerin proteázok közé tartozik, és a prosztata szekretálja az
ondóba, annak folyékony állagának fenntartása érdekében. A PSA kis mértékben átjut a vérbe
is, azonban vérszintjének megemelkedése a prosztatasejtek differenciáltságának csökkenésére
utalhat [138]. A PSA a vérben szabad és kötött formában α1-antikimotripszinnel vagy
β2-makroglobulinnal komplexet képezve fordul elő [139].
A

PSA

vérszintjének

mérése

széleskörűen

elfogadott

a

prosztatarák

szűrésére,

diagnosztizálására, monitorozására, valamint kockázatbecslésére. 4 ng/mL alatti PSA-szint
normálisnak tekinthető, 4–10 ng/mL közötti szint „gyanús”, a 10 ng/mL fölötti szint pedig a
„veszélyes” kategóriába esik, azonban az alapszintet általában korrigálják életkorsávokkal, és a
10–25 ng/mL tartományt is gyakran „szürke zónaként” emlegetik [140]. A PSA vérszint
monitorozásának biomarkerként történő bevezetése jelentős javulást hozott a PCa-s
elváltozások felismerésében, és ezáltal a PCa-hoz köthető halálozások száma jelentős
mértékben lecsökkent [141]. Összefüggések találhatók a PSA-szint és a tumoros elváltozás
prognózisa között, pl. a PCa-hoz köthető halálozásokhoz általánosan magasabb PSA-szint
társítható (3/A ábra). Nem áll fenn azonban egyértelmű korreláció a betegség lefolyása és a
túlélés hossza között. Számos egyéb elváltozás, pl. gyulladásos folyamatok, jóindulatú
prosztata megnagyobbodás és prosztatitisz során is emelkedhet a vérszintje, így az alkalmazása
nagy téves pozitív arányhoz és jelentős túldiagnosztizáláshoz vezet [142]. Ezt támasztja alá egy
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33 évet felölelő metaanalízis is, amelyben kimutatták, hogy a „positive predictive value” (PPV,
pozitív biopszia/pozitív PSA eredmény) átlagosan mindössze 25% körüli érték. Emiatt számos
beteg esik át felesleges biopszia mintavételen vagy távolítják el szükségtelenül a prosztatáját,
mely kellemetlen eljárások számos egészségügyi kockázattal is járnak [143, 144].
A szelektivitásbeli problémák mellett a PSA-teszt érzékenysége is alacsony: a normálisnak
elfogadott 0–4 ng/mL PSA-szintű páciensek 15%-nál jelen volt a prosztatarák, és ezek 15%-a
ráadásul a klinikailag releváns magas kockázati csoportba tartozott a közel 19.000 pácienst
vizsgáló „Prostate cancer prevention trial” (PCPT) szerint [145, 146].

3. ábra A PSA vérszint alkalmazhatósága a prosztatarák súlyosságának becslésére (saját
vizsgálatokhoz alkalmazott kohort alapján). A: PCa-hoz köthető és nem köthető halálozás esetén mért
műtét előtti PSA szintek, B: A „veszélyes” zónát jelentő 10-es vágópont alatti és feletti PSA-értékű
betegek túlélési adatai [140].

2.5.1.2. Egyéb biomarkerek és biomarker jelöltek
Láthattuk az előző fejezetben, hogy a PSA-szint monitorozása jelentős javulást hozott a
diagnosztikában, azonban a jelentős túldiagnosztizálás miatt folyamatos igény van újabb
markerek felfedezésére. A biomarkereket alapvetően három csoportra oszthatjuk fel: vérben,
vizeletben és szövetben előforduló markerekre [142]. A szérummarkerek között található a
prosztata egészség index (PHI) [147], valamint a szabad és kötött formában lévő PSA arányának
meghatározása, valamint ennek egy kiterjesztettebb verziója a 4-kallikrein teszt, amit az összes
PSA, a szabad PSA, az intakt PSA, valamint a kallikrein-peptidáz-2 szintjét veszi figyelembe
[148]. Vizeletből mérhető biomarkerek közé tartozik a prosztatarák antigén 3 (PCA3)
szintjének emelkedése [149], a TMPRSS2:ERG génfúzió, az EPI-teszt, valamint a SelectMDx
[141]. Extracelluláris vezikulák meghatározása vizeletből szintén információt hordozhat a PCa
kialakulását illetően [150]. A szövetből azonosítható biomarkerek között számon tartják az
epigenetikus tesztelésen alapuló ConfirmMDx-tesztet, a foszfatáz és tenzin homológ (PTEN)
- 27 -

2. Irodalmi áttekintés

Tóth Gábor, doktori értekezés

mennyiségének csökkenését és azzal párhuzamos TMPRSS2:ERG génfúziót [151], és
különböző mRNS-assay-ket [152]. Emellett vannak fehérjealapú markerek is, például a
ProMark, ami 8 fehérje együttes szintjét vizsgálja a páciensek prognózisának becslésére [153].
Látható, hogy számos alternatív lehetőség áll rendelkezésre a prosztatarák megjelenésének és
prognózisának jelzésére, és természetesen ezek megfelelő kombinációival még pontosabb
előrejelzéseket lehet adni [154], azonban a klinikumban való alkalmazás gyakran anyagi
nehézségekbe ütközik.
2.5.2.

Prosztatarákos elváltozások osztályozása és kockázati besorolása

Számos paramétert alkalmaznak rutinszerűen tumoros elváltozások, így a prosztatarák
kimenetelének becslésére, és ezáltal a kezelési döntések meghozatalára. A kimeneteleket három
csoportba sorolhatjuk: klinikai (teljes túlélés, visszaesésmentes túlélés, áttétmentes túlélés),
sebészeti, és biokémiai. A kezelés előtti PSA-szint, a klinikai T-stádium, valamint a biopsziák
patológiai vizsgálatán alapuló Gleason-pontszám egyaránt előrejelezhetik a pontenciális
PCa-végpontokat [155].
A Gleason pontszám a sejtek mikroszkóppal megfigyelhető differenciáltsága alapján történő
besorolás. Egy ötfokozatú skálán meghatározzák a két leggyakoribb differenciáltsági szintet
(mintázatot), ehhez egy-egy számmal Gleason grádust rendelnek. Magasabb grádus kisebb
differenciáltságú, ezáltal valószínűsíthetőleg agresszívabb tumorhoz tartozik [156]. A Gleason
pontszám megadása történhet a két grádus összegével, valamint ezek külön-külön történő
megadásával. A Gleason pontszámon alapuló kockázati besorolást a ’60-as évek óta
változatlanul alkalmazták a terápiás döntések kialakításakor, azonban 2005-ben a Nemzetközi
Urológiai Patológia Társaság (ISUP) egy finomhangolt rendszert hozott létre. Ekkor törölték el
az 1-es és 2-es Gleason grádusok alkalmazását, így a legkisebb Gleason pontszám G3+3, azaz
6. Emellett bevezetésre került az ötfokozatú ISUP grádus skála (1–5), amiben külön
grádusként szerepel a 7-es Gleason pontszámú G3+4 és G4+3 besorolás, amelyek általában igen
eltérő agresszivitással rendelkeznek [157]. Ezek eredményeként javulhatott a prognózisbecslés
pontossága, azonban jelentősen növekedett a magas kockázati csoportba kerülő betegek
hányada is, amely természetszerűen vonja magával a túldiagnosztizálás problémáját is [158].
Egy másik elterjedt klasszikus osztályozás a tumorok TNM (tumor, node, metastasis)
besorolása. A TNM osztályozás a tumoros elváltozás kitejedtségére utal: a T (1–4) a primer
tumor méretére és a tumoros sejtek arányára, az N (0,1) a közeli nyirokcsomókba való áttétekre,
míg az M (0,1) távoli áttét jelenlétére [159].
A nem-metasztatikus prosztatarák kockázatbecslésére az általánosan alkalmazott Gleason
kockázati csoportok mellett kidolgozásra került számos kockázati csoport besorolás, amely a
- 28 -

2. Irodalmi áttekintés

Tóth Gábor, doktori értekezés

PSA-szinten, a biopszia Gleason pontszámán és a TNM besoroláson együttesen alapszik [155].
Ezek közül a leggyakrabban alkalmazottak a D’Amico-féle és a CAPRA pontszámon alapuló
kockázati besorolások [155], amelyek részletes bemutatásától eltekintek.
2.5.3.

Kezelési lehetőségek

Alacsony kockázatú tumorok esetén a leggyakoribb kezelés az aktív megfigyelés. Ilyenkor a
beteg nem esik át semilyen beavatkozáson, azonban állapotának változását folyamatosan
nyomon követik PSA-teszttel, rektális digitális vizsgálattal, valamint további tűbiopsziák
vételével. Ennek egy alfaja az ún. „watchful waiting”, amikor a páciens idős korát vagy egyéb
betegségeit figyelembe véve a várható túlélés nem haladja meg az öt évet, ebben az esetben
további tesztelés is csak jelentős állapotromlás esetén történik [137].
A sebészeti beavatkozások fajtája általánosságban függ a daganat stádiumától, a beteg
egészségi állapotától és egyéb faktoroktól. A radikális prosztatektómia (RPE) során a teljes
prosztata és az ondóhólyagok eltávolításra kerülnek, egyes esetben a környező nyirokcsomók
is kimetszésre kerülhetnek. A beavatkozás legfőbb mellékhatásai a gyakori szexuális
diszfunkció és az inkontinencia, bár utóbbi bizonyos esetekben további műtétekkel
megszűntethető. Transzuretrális rezekció (TURP vagy pTURP) során egy a húgycsövön
felvezetett citoszkóp segítségével a prosztata egy része kerül eltávolításra. Ezen beavatkozás
elsősorban a prosztata megnagyobbodása okozta vizelési zavarok megszüntetésére, nem pedig
magának a prosztataráknak az eltávolítására szolgál. A tesztoszteron termelés leállítására
lehetséges fizikai vagy kémiai kasztrációt végezni, valamint egyéb hormonális beavatkozások
(pl. ösztrogénterápia) alkalmazása is igen gyakori. A szokványosnak mondható sugárterápiák
és kemoterápia mellett érdemes még megemlíteni egy innovatív eljárást, a nagy intenzitású
fókuszált ultrahang (HIFU) terápiát. Az eljárás során egy végbélbe felhelyezett szonda
segítségével nagy intenzitású ultrahangot irányítanak az prosztata tumoros részére a rákos sejtek
elpusztítása érdekében, míg az egészséges sejtek nagy része épen marad [137].
2.5.4.

Proteoglikánok és glükózaminoglikánok prosztatarákban

Prosztatarák esetén egyelőre korlátozott mennyiségű adat áll rendelkezésre a proteoglikánok
változásait illetően, azonban PG-k által kifejtett jelátviteli folyamatok egyértelműen szerepet
játszanak a betegség lefolyásában. Néhány példát kiemelve, a verzikán (CSPG), a dekorin, a
biglikán (CS/DS-PG-k) proteoglikánok fontos szerepet játszanak a jelátvitelben és a szövetek
rendeződésében. A dekorin esetén inhibitor szabályozó funkciót mutattak ki az EGFR és az
androgén receptor jelátviteli útvonalakon egyaránt [160], ami különös jelentőséggel bírhat
későbbi többcélpontos terápiák alkalmazásakor. Ez a megfigyelés összecseng a dekorin
hepatocelluláris karcinóma során megfigyelt inhibitor hatásával [129]. A verzikán mennyisége
ezzel szemben BPH és PCa esetén egyaránt megnövekszik, különös tekintettel a tumor
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strómára, és hozzájárul a betegség patológiai lefolyásához [161]. A perlekán (HSPG) esetén a
tumoros elváltozást gyorsító funkciót találtak, magas perlekán szint magas Gleason pontszámot
és gyors sejproliferációt eredményez [162]. A perlekán expressziójnak gátlásával csökkenthető
a sejtnövekedés, így a jelátvitelben betöltött funkcióinak gátlása potenciális célpontot jelent
rákellenes terápiák fejlesztéséhez [163]. A szindekán (HSPG) agonista/antagonista léte pedig a
betegség stádiumától és a környezet enzimatikus összetételétől függ [25, 27]. Az SLRP-k esetén
is jelentős eltérések mutathatók ki. A fibromodulin mennyisége megnövekszik prosztatarákban
normál prosztataszövethez képest, és ez a változás elég jelentős ahhoz, hogy későbbi
biomarkerként való alkalmazását vizsgálják [164]. A lumikán mennyisége szintén növekszik
PCa-ban, és gátolja a metasztázis során a sejtek migrációját és invázióját [165].
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3. Kísérleti anyagok és módszerek
3.1.

Felhasznált anyagok listája
 Acetonitril: VWR, LC-MS grade
 Ammónium-acetát: Sigma-Aldrich
 Ammónium-hidrogénkarbonát: Sigma-Aldrich
 Ammónium-formiát: Sigma-Aldrich
 Etanol, abszolut: VWR, LC-MS grade
 Formamid: Next Advance, Inc.
 Fused szilika kapilláris: Polymicro technologies, „optornis polymicro polyamid coated
persylilated” szilika kapilláris 100 µm és 250 µm i.d.
 Hangyasav: Sigma-Aldrich
 HILIC-WAX töltet: GlycanPac™ AXH-1 1,9 µm; analitikai kolonnából (2,1x100mm,
Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA USA)
 Heparán-szulfát, sertés bélhámból izolált: Iduron Ltd., Manchester, UK
 Heparán-szulfát, szarvasmarha veséből izolált: Sigma-Aldrich
 Heparán-szulfát diszacharidok: Iduron Ltd., Manchester, UK
 Heparináz I, II and III enzim: Iduron Ltd., Manchester, UK
 Kalcium-hidroxid: Sigma-Aldrich
 KASIL® 1: kálium-szilikát 29,1 tömegszázalékos vizes oldata; Next Advance, Inc.
 KASIL® 1624: kálium-szilikát 24,0 tömegszázalékos vizes oldata;
Next Advance, Inc.
 Kondroitin-szulfát disazcharidok: Iduron Ltd., Manchester, UK
 Kondroitináz ABC: Sigma-Aldrich
 Lys-C+Tripszin keverék: Promega
 Metanol: VWR, Chromasolv® for gradient elution
 NanoESI spray tű: (360 µm OD, 20 µm ID, 10 µm tip ID, DNU - MS GbR, Berlin,
Germany)
 Xilol izomerkeverék: VWR
 Tripszin Gold: Promega
 Ultratiszta víz: VWR, LC-MS grade
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3.2.

Szövetmetszetek vizsgálati csoportjainak kialakítása

3.2.1.

Módszerfejlesztéshez használt szöveti mikrometszetek

A vizsgált prosztatarákos szövetmetszetek kereskedelmi forgalomban kapható minták voltak.
A minták tárgylemezre rögzített 5 µm vastagságú, 1,5 mm átmérőjű prosztata biopsziák. Ez kb.
10 µg teljes szövettömeget jelent. A minták között egészséges és I-III grádusú rákos szövetek
találhatók, így széleskörű összehasonlítás végezhető ezen metszetek analízisével.

4. ábra A T196 jelű tárgylemezen található minták képe, a méretviszonyok szemléltetéséhez mellettük
egy 5 forintos érme.

Vizsgálataink során a T191a és T196 jelű kereskedelmi forgalomban kapható, patológiailag
karakterizált mikrometszeten található szöveti biopsziákat dolgoztuk fel. A T191a és a T196
TMA eseteinek bemutatása és adatlapja a www.biomax.us weboldalon elérhető.
3.2.2.

Krónikus májbetegségek etiológia függése

A májminták etiológiafüggő vizsgálataihoz a Semmelweis Egyetem I.sz. Patológiai és Kísérleti
Rákkutató Intézetben gyűjtött humán máj FFPE szövetmetszeteket használtuk (5. ábra).
A vonatkozó etikai engedély kibocsátója: Semmelweis Egyetem Regionális, Intézményi
Tudományos és Kutatásetikai Bizottság, száma: TUKEB 155/2012. A CS kohorthoz tartozó
mintaszámokat a 6. táblázat, a HS kohorthoz tartozó mintaszámokat az 7. táblázat mutatja, míg
a részletes betegadatok a Függelék 8.5. fejezetében találhatók.
6. táblázat A krónikus májelváltozások kondroitin-szulfát tartalmát feltérképező vizsgálatokhoz tartozó
minták eloszlása.
Krónikus májbetegség
Cirrhosis HCC nélkül
Cirrhosis HCC nélkül
Cirrhosis HCC nélkül
Hepatocelluláris karcinóma
Hepatocelluláris karcinóma
Hepatocelluláris karcinóma
Környező cirrhotikus májparenchyma
(KCMP)

Etiológia
Hepatitis B virus (HBV)
Hepatitis C virus (HCV)
Primer szklerotizáló cholangitis (PSC)
Alkoholos májbetegséghez köthető
cirrhosis (ALDC)
Hepatitis B virus (HBV)
Hepatitis C virus (HCV
Vegyes
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7. táblázat A krónikus májelváltozások heparán-szulfát tartalmát feltérképező vizsgálatokhoz tartozó
minták eloszlása.
Krónikus májbetegség
Cirrhosis HCC nélkül
Cirrhosis HCC nélkül
Cirrhosis HCC nélkül
Hepatocelluláris karcinóma
Hepatocelluláris karcinóma
Hepatocelluláris karcinóma
Környező cirrhotikus májparenchyma

Etiológia
Hepatitis B vírus
Hepatitis C vírus
Primer szklerotizáló cholangitis
Alkoholos májbetegséghez köthető cirrhosis
Hepatitis B vírus
Hepatitis C vírus
Vegyes

Mintaszám
3
3
3
4
3
4
4

5. ábra Egy HCC-t és környező cirrhotikus májparenchymát tartalmazó májmetszetszet.

3.2.3.

Jóindulatú prosztata megnagyobbodás és prosztatarákos minták vizsgálata

A jóindulatú prosztata megnagyobbodás és prosztatarák összehasonlító vizsgálatához az Esseni
Egyetemi Kórházban gyűjtött FFPE prosztatametszeteket használtuk (6. ábra). A vonatkozó
etikai engedély kibocsátója: Esseni Egyetem Etikai Bizottság, száma: 21-9991-BO.
A CS kohort 14 BPH és 55 PCa mintából állt, míg a HS vizsgálatokhoz alkalmazott kohort 14
BPH mintát és 54 PCa mintát tartalmazott, és kiegyensúlyozott volt korra, Gleason grádus
alapján számított kockázati besorolásra, tumoros sejtarányra, valamint túlélésre (7. ábra).
A részletes betegadatok a Függelék 8.6. fejezetében találhatók.

6. ábra Prosztatarákos szövetmetszetszetek. Zöld színnel bekarikázva a tumoros régiók.
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7. ábra A vizsgált prosztata minták eloszlása különböző besorolások alapján. A: A HS vizsgálatokhoz
felhasznált minták eloszlása Gleason grádus alapján történő kockázati besorolás szerint. B: A CS
vizsgálatokhoz felhasznált minták eloszlása Gleason grádus alapján történő kockázati besorolás
szerint. C: A CS és HS vizsgálatok során felhasznált összes beteg túlélési adatainak eloszlása.

3.3.

Szöveti minták vizsgálatára alkalmazott munkafolyamat

A szövetminták vizsgálata során a kiválaszott archivált metszetekről első lépésben
eltávolítottuk a paraffint, valamint a szövetben található lipideket, majd ezután egy antigén
előhívási lépés során felszakítottuk a fehérjék közti formalin keresztkötéseket (szövetek
előkészítése). Ezután a megfelelő enzim(keverék)kel a szövetek felületén elvégeztük a GAG
láncok emésztését, majd a keletkező GAG diszacharid keveréket szilárd fázisú extrakcióval
tisztítottuk (8. ábra).

8. ábra A máj- és prosztatametszetek vizsgálata során alkalmazott munkafolyamat.
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Ezután HPLC-MS/MS mérések során meghatároztuk a mintákban az egyes diszacharidok
mennyiségét, végül az adatokat statisztikai elemzésnek vetettük alá (ez utóbbi a májmetszetek
esetén nem releváns az alacsony mintaszám miatt). Az egyes lépések részletes paramétereit a
következő fejezetek során ismertetem.

3.4.

Szövetek előkészítése enzimatikus emésztéshez

Az egyes tárgylemezekre felhelyezett minták ún. formalin-fixált, paraffinba ágyazott
szövetmetszetekből (FFPE) származó biopsziák. A formalin fixálás és paraffinba ágyazás
funkciója a szövetrészek eltarthatóságának növelése. A mérések elvégzéséhez szükséges a
paraffin eltávolítása. A tárgylemezt xilollal, etanollal és vízzel mossuk egy korábban publikált
protokollt adaptálva és kis mértékben módosítva [166]. A részletes protokollt a 8. táblázat
mutatja be.
8. táblázat A deparaffinezéshez használt oldatok és inkubáláshoz szükséges idő a kutatócsoportban
optimált módszer szerint.

Alkalmazott oldat

Inkubálási idő

Xilol
Xilol
100% Etanol
100% Etanol

5 perc
5 perc
3 perc
3 perc

90% Etanol - 10% H2O

3 perc

70% Etanol - 30% H2O

3 perc

10 mM NH4HCO3 vizes oldat

5 perc

100% H2O

1 perc

Ezután egy ún. antigén előhívási [167] lépés szükséges, melyet először az immunhisztokémiai
vizsgálatokhoz fejlesztettek ki. A minták hőkezelése elősegíti szövetben található nukleinsavak,
fehérjék és poliszacharidok emésztését és kivonását a felületről. A fixálás során a formalin
keresztkötéseket hoz létre a minta nukleinsavai és fehérjéi között, ami meggátolná a megfelelő
triptikus emésztést [168]. Munkám során 30 percen át forraltam 85 °C-os, 20 mM-os, (pH=9,0)
Tris-HCl oldatban a tárgylemezeket.

3.5.

A szövetminták enzimatikus emésztése

3.5.1.

Heparán-szulfát láncok emésztése

A máj- és prosztataszövetek részletes összehasonlítása során (4.3. és 4.4. fejezet) vizes
emésztési oldatot készítettem a következő összetételben: 10 mM ammónium-hidrogénkarbonát;
2,5 mM Ca(OH)2; 10% glicerin; 7,5 mU/µL heparin-liáz I; 1,5 mU/µL heparin-liáz II;
1,5 mU/µL heparin-liáz III. Az enzimoldatot öt ciklusban adagoltuk az alábbiak szerint: 5 µL
emésztőoldatot pipettáztunk a felületre, és a mintákat 40 percen át telített gőzterű dobozban
inkubáltuk 37 °C-on, majd az utolsó adagolási lépést követően tovább inkubáltuk 48 órán át.
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Az emésztés során keletkező diszacharidokat 5*5 µL 0,3% ammónia oldat felcseppentésével és
lepipettázásával vontuk ki a felületről. Az emésztési módszer fejlesztése és részletes
karakterizálása során (4.2.2. fejezet) az előzővel megegyező összetételű oldatokat és inkubációs
körülményeket alkalmaztam, azonban felcseppentett oldatok térfogata a TMA metszetek kis
mérete miatt 1 µL volt.
3.5.2.

Kondroitin-szulfát láncok emésztése

Vizes emésztési oldatot készítettünk, a következő összetételben: 25 mM ammónium-hidrogénkarbonát, 2,5 mM ammónium-acetát, 1 mU/µL Kondroitináz-ABC. Az alkalmazott puffer
biztosítja a Kondroitináz-ABC szelektivitását a CS láncokkal szemben. Az enzimoldatot öt
ciklusban adagoltuk az alábbiak szerint: 5 µL emésztőoldatot pipettáztunk a felületre, és a
mintákat 1 órán át telített gőzterű dobozban inkubáltuk 37 °C-on. A kapott diszacharidokat
5*5 µL 0,3% ammónia oldattal extraháltuk a felszínről. A mintákat ezután beszárítottuk és
15 µL injektálási oldószerben (10 mM ammónium-formiát 75:25 v/v ACN:víz (pH = 4,4) vettük
fel, amelyből 1 µL-t injektáltunk.
3.5.3.

GAG diszacharidok szilárd fázisú extrakciós tisztítása

A CS és HS diszacharid keverékek tisztítását azonos módszerrel végeztem az alábbiak szerint.
Glygen TopTip grafit+C18 centrifugális SPE állófázisokat alkalmaztunk. Az oszlopot 2*100 µL
80% ACN 0,1% TFA oldószerrel aktiváltuk, majd 3*100 µL LC-MS H2O-val kondícionáltuk.
A mintákat 50 µL LC-MS H2O-ban vittük fel az oszlopra, majd az átfolyót újra felpipettáztuk
a maximális megkötődés érdekében. A mosást 3*50 µL LC-MS H2O-val végeztük, ezután pedig
eluáltuk a célvegyületeket 3*50 µL 40:60 v/v ACN:H2O (0,05% TFA) oldattal. A mintákat
ezután fűtött vákuumbepárló alkalmazásával bepároltuk és –20°C-on tároltuk további
felhasználásig.

3.6.

Kapilláris HPLC kolonnák készítése

Korábbi munkám során széleskörűen optimáltam és elemeztem a kapilláris kolonnák
készítésének folyamatát [169]. A fejlesztett módszert adaptáltuk a megfelelő HILIC-WAX
állófázis kapillárisba töltésére.
20–30 cm hosszúságú, 100 µm és 250 µm átmérőjű kapillárisokat vágtunk le, majd korábban
kiválasztott módszernek [170] megfelelően a kapilláris egyik végét Kasil® 1624, Kasil® 1 és
formamid 3:1:1 arányú keverékébe mártottuk. A kapillárist ezután 80 °C-on termosztáltuk
4 órán át, így megfelelően porózus és teherbíró frit alakult ki. A fritet 2 mm hosszúságúra
vágtuk a holttérfogat minimalizálása érdekében.
A kapilláris metanolos mosása után a kiválasztott töltetszemcsék 1 mg/mL töménységű
szuszpenzióját hoztuk létre acetonitril és víz 3:1 arányú keverékében. Ezt a szuszpenziót egy
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nagynyomású cellában 2000 psi nyomású nitrogéngáz segítségével vezettük keresztül a frittelt
kapillárison. A töltetszemcsék a frit mögött akkumulálódtak, és kialakult a saját töltésű
HILIC-WAX kombinált állófázisú kapilláris kolonna. A kolonna axiális tömörségének
biztosításához egy saját fejlesztésű 6000 psi tömörítési lépést alkalmaztam.

3.7.

Kromatográfiás paraméterek

3.7.1.

Kezdeti nanoUHPLC elválasztások

Az alkalmazott készülék: Waters nanoAcquity UPLC (Waters, Milford, MA, USA).
Az alkalmazott áramlási sebesség 0,6 µL/min, ez biztosította a stabil jelintenzitást, és a
szükséges nyomásesést a kolonnán. A kolonna saját töltésű, 100 µm i.d. kapilláris nanoUHPLC
kolonna volt. A módszerek fejlesztése során a HS diszacharidok 500 fmol/µL-es oldatait
(75:25 v/v ACN:víz) alkalmaztuk, 1 µL került injektálásra.
Az „A eluens” 50 mM ammónium-formiát vizes oldata volt, melynek a pH-ját 4,4-re állítottuk
be hangyasav (FA) adagolásával.
A „B eluens” 95% acetonitril és 5% víz elegye.
Izokratikus módszerek: Az izokratikus módszer fejlesztése során az alábbi összetételeket
teszteltük: 90% B, 85% B, 80% B, 75% B és 70% B.
Gradiens program: 85% B  50% B 15 perc alatt, 50% B  30% B 1 perc alatt, 4 perc mosás,
30% B  85% B 3 perc alatt és 12 perc ekvilibrálás.
3.7.2.

Só- és oldószerhatások feltéképezése során alkalmazott módszerek

A kromatográfiás viselkedés vizsgálatához a HS diszacharidok alábbi összetételű keverékét
injektáltuk: 1 pmol D0A0, D0S0, D2A6; 0,5 pmol D2A0 és D0A6 (pozícionális izomerek, így
összesen 1 pmol D2A0/D0A6 tartalom); 2,5 pmol D2S0 és D0S6 (pozícionális izomerek, így
összesen 5 pmol D2S0/D0S6 tartalom) és 5 pmol D2S6. Így elértük, hogy az egyes
diszacharidok hasonló intenzitású csúcsban eluálódjanak.
Az alkalmazott készülék Waters nanoAcquity UPLC (Waters, Milford, MA, USA) volt.
Az áramlási sebességet 8 µL/min értéknek választottuk meg, a forrás stabilitására vonatkozó
előzetes vizsgálataink alapján. Az oszlop hőmérsékletét AgileSleeve kapilláris termosztáttal
állítottuk be (Analytical Sales and Services Inc, Flanders, NJ, USA). A hőmérsékletet
optimalizáltuk, és a 45 ° C hőmérsékleten való méréseket találtuk optimálisnak kromatográfiás
teljesítmény szempontjából.
A mozgófázis készítése során ammónium-formiát sót oldottunk vízben, majd 0,13 mólarányban
hangyasavat adtunk a rendszerhez, hogy elérjük a korábban optimált 4,4-es pH-t. Az acetonitrilt
ezt követően adtuk hozzá.
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A sókoncentráció és oldószerösszetétel hatását izokratikus mérések során vizsgáltuk meg, egy
3x10 faktoriális tervvel. Az eluensösszetétel vizsgálatához 75%, 50% és 25% acetonitril
tartalmat alkalmaztunk, a sókoncentráció hatásának vizsgálatához pedig a fenti három
oldószerösszetétel mindegyikéhez rendre 5 mM, 10 mM, 15 mM, 20 mM, 25 mM, 30 mM,
35 mM, 45 mM, 55 mM, és 65 mM ammónium-formiát sót adagoltunk.
Egy további lehetséges optimálási lépés reményében kisebb lépésközű vizsgálatokat végeztünk
80%, 75%, 70%, 65% és 60% acetonitril tartalomnál (45 mM ammónium-formiát).
3.7.3.

HS diszacharidok elválasztására fejlesztett sógradiens módszer

Az izokratikus vizsgálatok és a különböző meredekségű gradiensek tesztelése (lásd
4.1.6. fejezet) eredményeképpen az alábbi sógradiens módszert fejlesztettük. A eluens: 10 mM
ammónium-formiát, 75:25 v/v ACN:víz (pH = 4,4); B eluens: 65 mM ammónium-formiát,
75:25 v/v ACN:víz (pH = 4,4). Az alkalmazott készülék a módszerfejlesztés során Waters
nanoAcquity UPLC (Milford, MA), míg a máj- és prosztataelváltozások vizsgálata során
Waters Acquity I-class UPLC (Milford, MA) volt. Az áramlási sebesség 8 µL/min volt,
a gradiensprogram pedig az alábbi: 0,5 min 6% B izokratikus szakasz után 3 perc alatt 70%
B re emelés, majd 1 perc alatt 90% B-re emelés. 4 perc 100% B-n történő mosás után 1,5 perc
alatt visszatértünk a kezdő oldószerösszetételre és 9 percig ekvilibráltuk a kolonnát.
3.7.4.

CS diszacharidok elválasztására fejlesztett sógradiens módszer

A eluens: 10 mM ammónium-formiát, 75:25 v/v ACN:víz (pH = 4,4); B eluens: 65 mM
ammónium-formiát, 75:25 v/v ACN:víz (pH = 4,4). Az alkalmazott készülék a
módszerfejlesztés során Waters nanoAcquity UPLC (Milford, MA), míg a máj- és
prosztataelváltozások vizsgálata során Waters Acquity I-class UPLC (Milford, MA) volt. Az
áramlási sebesség 8 µL/min volt, a gradiensprogram pedig az alábbi: 6% B kezdő
oldószerösszetételről 0,5 perc alatt megemeltük 12% B-re, majd 4,5 perc alatt 60% B-re. Ezután
4 perc 100% B mosás után 5 percig ekvilibráltuk a kolonnát.

3.8.

Tömegspektrometriás paraméterek

3.8.1.

Kromatográfiás módszerek fejlesztése és CS diszacharidok stabilitásának
vizsgálata

Az alkalmazott mérőműszer: Waters Q-TOF Premier hibrid kvadrupól-repülési idő analizátoros
tömegspektrométer, negatív ionizációs módban. A kapilláris feszültség nanoESI forrás esetén
2,5 kV-ra, míg ESI ionforrás esetén 2,0 kV-ra volt állítva. A többi MS paraméter mindkét
ionforrás alkalmazása esetén azonos volt. A kúpfeszültséget 15 eV-ra és az „extraction cone”
feszültségét 5 V-ra csökkentve minimalizáltuk az ionforrásban jelentkező szulfátvesztést.
Az ionforrást 80 °C-on működtettük, 0,5 bar nano porlasztógázt használtunk. A spektrumokat
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180–600 m/z tartományban vettük föl. A CS diszacharid izomerpárok vizsgálatához 22 eV
ütközési energiát és N2 ütközőgázt alkalmaztunk.
3.8.2.

Szövetminták vizsgálata

Az alkalmazott mérőműszer: Waters Acquity I-class UPLC (Milford, MA) egy Waters Select
Series Ciklikus ionmobilitás tömegspektrométerhez (Milford, MA) kapcsolva. Alacsony
áramlásos ESI forrást alkalmaztunk, a kapilláris feszültség 1,9 kV, a kúpfeszültség 20 eV, a
hőmérséklet 120 °C volt. A HS diszacharidokat MS1 módban mértük, a trap ütközési energiája
6 eV, a transzfer ütközési energiája pedig 3 eV volt. A CS diszacharidokat MS1 és MS/MS
módban mértük, a monoszulfatált izomerpár (D0a4 és D0a6) megkülönböztetését a transzferben
való 32 eV-os fragmentációval végeztük.

3.9.

Kondroitin-szulfát diszacharidok stabilitásának vizsgálata

3.9.1.

Bepárlási technikák vizsgálata

Első lépésben két bepárlási technikát hasonlítottunk össze: a fűtött vákuumbepárlást (Barnstead
Genevac miVac, 55 °C, SpeedVac) és a liofilizálást (Scanvac CoolSafe, −110 °C).
A két bepárlási módszer összehasonlításánál az egyes CS diszacharid standardokból 10-10
pmol-t oldottunk fel 10 µL és 100 µL HPLC-MS tisztaságú vízben, valamint 100 µL 100 mM
ammónium-bikarbonát vizes oldatban. Ezzel kívántuk modellezni a kis- és nagytérfogatban
végződő mintatisztítási lépések, valamint a pufferben végzett emésztések utáni bepárlások
hatását. A bepárlást követően a mintákat −20 °C-on tároltuk a további vizsgálatokig.
Második lépésben a szerves oldószer tartalmú oldószerkeverékek hatását vizsgáltuk meg a
bepárlás során tapasztalható stabilitás és visszanyerés értékekre. Ehhez 10 pmol CS diszacharid
standardokat oldottunk fel 10 µL oldószerben az alábbiak szerint: (A): 90:10 v/v ACN:víz, (B):
75:25 v/v ACN:víz, (C): 10 mM ammónium-formiát (pH = 4,4) 75:25 v/v ACN:víz, (D): 50:50
v/v ACN:víz, (E): 75:25 v/v MeOH:víz és (F): 10 mM ammónium-formiát (pH = 4,4) 75:25 v/v
MeOH:víz. Az 4.2.3. fejezet során az itt bevezetett betűjeleket alkalmazom az egyes oldószerek
jelölésére. A kísérlet során minden mintából négy párhuzamos készült. A mintákat feloldás után
azonnal bepároltuk SpeedVac fűtött vákuumbepárló alkalmazásával, majd injektálásig
−20 °C-on tároltuk. Kontrollként olyan diszacharid keveréket alkalmaztam, ami nem esett át a
visszaoldás-bepárlás cikluson. A beszárított minták visszaoldását 10 µL injektálási oldószerrel,
10 mM ammónium-formiát (pH = 4,4) 75:25 v/v ACN:víz-ben hajtottuk végre közvetlenül a
mérések megkezdése előtt. A mérések során 1 µL-t injektáltunk az egyes mintákból.
Ezzel kívántuk modellezni a szerves oldószerekből történő bepárlás hatását, amelyek
egyes mintatisztítási lépések során, valamint a már injektált minták későbbi
újramérésekhez való eltárolásakor lehet fontos.
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Tárolási stabilitás vizsgálat

A minták tárolási vizsgálata során általánosan alkalmazott injektálási oldószereket
hasonlítottunk össze. A különböző oldószerekben történő tárolásnál a minták stabilitását,
visszanyerhetőségét vetettük össze. A kísérlet során a minták 10-10 pmol-t tartalmaztak az
egyes CS standard diszacharidokból, melyeket 10 µL-ben oldottunk. Az alkalmazott oldószerek
az alábbiak voltak: (A) 90:10 v/v ACN:víz, (B): 75:25 v/v ACN:víz, (C): 10 mM ammóniumformiát (pH = 4,4) 75:25 v/v ACN:víz, (D): 50:50 v/v ACN:víz, (E): 75:25 v/v MeOH:víz,
valamint (F): 10 mM ammónium-formiát (pH = 4,4) 75:25 v/v MeOH:víz. Az 4.2.3. fejezet
során az itt bevezetett betűjeleket alkalmazom az egyes oldószerek jelölésére. A mintákból négy
párhuzamos sorozatot készítettünk, melyeket 4 °C-on tároltuk 4, 8, 12, 16, 20, 24 órán keresztül.
Az idő letelte után a mintákat SpeedVac segítségével beszárítottuk, majd −20 °C-on tároltuk.
Kontrollként 0 időpillanatban bepárolt mintákat alkalmaztunk minden egyes oldószerelegyből.

3.10. Heparán-szulfát láncok oldatbeli emésztésének időfüggése
A GAG-ok oldatbeli emésztésekor az emésztő enzimeket tartalmazó lízis-puffert egyben
hozzáadagoltuk a mintához. 300 ng HS emésztését végeztem el, 50 µL lízis pufferben feloldva,
melynek tartalma: 10 mM ammónium-hidrogénkarbonát; 2,5 mM Ca(OH)2; 0,5 mU/µL
heparin-liáz I; 0,1 mU/µL heparin-liáz II; 0,1 mU/µL heparin-liáz III vizes oldatban.
Inkubáltam 37 °C-on, az alábbi időközökig: 1, 2, 4, 8, 16, 24 h. Ezután beszárítottam és grafit
SPE rendszerben tisztítottam a mérések előtt.

3.11. Proteomikai vizsgálatok
3.11.1. Fehérjék szövetfelületi emésztése
A szövetfelületi emésztéshez a kutatócsoport által kidolgozott módszert alkalmaztuk.
A folyamat első lépésében a fehérjéket RapiGest oldattal denaturáltuk és DTT-vel redukáltuk
(3 µL, 0,1% RapiGest + 5 mM DTT + 20% glicerin), majd párásított dobozban 55 °C-on
20 percig inkubáltuk. A mintákat jód-acetamiddal (3 µL, 25 mM ABC + 10 mM jód-acetamid
+ 20% glicerin) alkiláltuk és 20 percig laborhőmérsékleten, sötétben inkubáltuk. Ezt követően
kezdődött a polipeptid láncok, azaz az elsődleges fehérjeszerkezet hasítása. Az első emésztési
lépésből két ciklust végeztünk el, amely során Lys-C és tripszin keverékét (3 µL, Tripszin/LysC
keverék: 40 ng/µL 50 mM ABC + 15% glicerin) használtunk, majd a felcseppentést követően
párásított dobozban 37 °C-on 40 percig inkubáltuk. Ezt követően tripszin oldattal (3 µL,
Tripszin: 100 ng/µL 50 mM ABC + 15% glicerin) is emésztettünk, amelyet háromszor
ismételtünk meg, minden emésztési lépés után a mintákat párásított dobozban 37 °C-on
40 percig inkubáltuk. Az emésztést követően a peptideket kivontuk a felületről, amelyhez
5 x 3 µL 10%-os ecetsavat alkalmaztunk ismételt pipettázással. A kivont mintákat beszárítva
tároltuk.
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3.11.2. Szilárd fázisú extrakciós tisztítás
Fehérjék emésztése során kapott peptideket C18 töltettel tisztítottuk. A tisztítás során az
állófázist tartalmazó SPE csöveken centrifuga segítségével áramoltattuk át a folyadékokat.
A tisztítás első lépésében az oszlopot aktiváltuk 100 µL 50% ACN/50% MeOH oldattal, két
ciklust elvégezve. Az oszlopot kétszer 100 µL 95% H2O/5% ACN/0,5% TFA oldattal
kondicionáltuk. Az előzetesen beszárított mintákat 50 µL 0,1% HFBA tartalmú vízben oldva
vittük fel az oszlopra, majd az átfolyt folyadékot újból felvittük az oszlopra és ismét
lecentrifugáltuk. A felvitt minták mosását kétszer 100 µL 95% H2O/5% ACN/0,5% TFA
keverékkel végeztük, a sók eltávolítása céljából. A minták leoldásához, elúciójához kétszer
50 µL 70% ACN/30% H2O (0,1% TFA), majd egyszer 50 µL 70% ACN/30% H2O (0,1% FA)
elegyet használtunk. A C18-as tisztítás után a mintákat SpeedVac-kel leszárítottuk és −20°C-on
tároltuk.
3.11.3. Fordított fázisú nanoUHPLC-MS/MS mérések
A proteomikai mérésekhez használt műszer Dionex Ultimate 3000 RSLC nanoUHPLC
(Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA) kromatográfiával kapcsolt Bruker Maxis II QTOF
hibrid kvadrupól-repülési idő analizátorral rendelekző tömegspektrométer (Bruker Daltonics,
Bréma, Németország) volt. A készülékek kapcsolásához CaptiveSpray nanoBooster ionforrást
használtunk. A mintafelvitel csapdázással történt. A csapdázó oszlop: 100 µm x 20 mm Nano
Trap kolonna Acclaim PepMap100 C18 töltettel (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA) volt,
míg az elválasztásra használt kolonna Acquity M-Class BEH130 C18 kapilláris kolonna;
1,7 µm, 75 µm x 250 mm (Waters, Milford, MA). A kolonnák 48 °C-on voltak termosztálva.
A csapdázó eluens 0,1% TFA vizes oldat, az elválasztás során alkalmazott eluensek A: víz és
0,1% FA, B: ACN és 0,1% FA voltak. Az elválasztáshoz alkalmazott kromatográfiás gradiens
program a következő volt: 0–11 perc alatt 4% B (izokratikus szakasz), 86 perc alatt 25% B,
101 perc alatt 40% B, 102–107 perc között 90% B izokratikus mosás, 108–128 perc között 4%
B ekvilibrálás. Az elválasztáshoz használt áramlási sebesség 0,3 µL/perc volt.
A mérések során beállított tömegspektrometriás paraméterek az alábbiak voltak.
A CaptiveSpray nanoBooster ionforrást pozitív ionizációs módban alkalmaztuk, 1,36 kV
kapilláris feszültséggel, valamint 0,2 bar gáznyomással. A szárító gáz sebessége 3 L/perc,
hőmérséklete 180 °C volt. A tömegspektrumokat 2,5 másodperces ciklusidővel vettük fel a
150–2200 m/z tartományban. Az MS spektrumokat 3 Hz gyakorisággal vettük fel, míg a CID
fragmentáció után a nagy intezitású prekurzorokból származó ionokat 16 Hz, míg a kis
intenzitású prekurzorból származó ionokat 4 Hz gyakorisággal vettük fel. Az egyszeres töltésű
peptideket kizártuk az analízisből (csak többszörös töltésű peptidek mérése történt). Az ütközési
energiát a vezérlő szoftver határozta meg az m/z és a töltés alapján.
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3.12. Mérési adatok értékelése
A kiválasztott egyedi ion kromatogramok integrálása a Waters MassLynx 4.2 vezérlő szoftver
QuanLynx nevű kiértékelő modulja segítségével történt. A mérési adatok feldolgozása és
ábrázolása Microsoft Excel, Origin, R és RStudio 1.4.1106 [171] szoftverekkel, a boxplotok a
ggplot2 package segítségével készültek [172]. A hatásnagyságok (Cohen f2 alapján számolva)
és az ebből következő elégséges mintaszámok (α = 0.05, and 1-β = 0.9) kiszámítása a pwr
package segítségével történt.
A GAG diszacharidok relatív mennyiségi vizsgálata esetén az egyes diszacharid csoportok
közötti szignifikáns változások azonosítására ANOVA és Kruskal-Wallis tesztet alkalmaztam,
a normalitási feltétel teljesülését Saphiro tesztekkel állapítottam meg. A csoportok közti
szignifikáns eltérések megállapítása Student- illetve Welch t-tesztek és Wilcoxon-féle
rangösszeg próbák segítségével történt. Az alkalmazott statisztikai tesztek és a próbákhoz
tartozó p-értékek a Függelék 8.6. fejezetében találhatók.
A proteomikai vizsgálatok során az egyes mintacsoportok közti eltérések szignifikanciájának
megállapítására normális eloszlású adatok esetén kétoldali t-próbát, míg nem-normális
eloszlású adatok esetén Mann-Whitney-próbát alkalmaztam.
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4. Eredmények és értékelésük
4.1.

Kromatográfiás módszerek fejlesztése

4.1.1.

Izokratikus elválasztás fejlesztése HS diszacharidokra

Az elválasztást egy HILIC-WAX kombinált állófázisú tölteten végeztük, így a gyenge eluens
az acetonitrilben gazdag komponens, míg az erős eluens a víz volt. A folyamat során
megvizsgáltuk a használt eluens pH-jának elválasztásra gyakorolt hatását, azonban ennek
részletei jelen fejezetben nem kerülnek bemutatásra. A megfelelő pH és ionerősség
beállításának hiányában a csúcsok, szélesedése, „tailingesedése”, valamint növekvő retenció
tapasztalható, és ez a jelenség kiemelten figyelhető meg a háromszorosan szulfatált D2S6
szerkezet esetén. Optimális választás a 4,4-es pH használata, melynek alkalmazásával a
kielégítő csúcsalakok mellett a D2S6 szerkezet is megfelelő érzékenységgel detektálható. Ezek
alapján erős eluensként (A) pH = 4,4 50 mM ammónium-formiát oldatot (100 v/v% H2O-ben),
gyenge eluensként (B) 95:5 v/v ACN:víz elegyet (sómentes) használtunk. A megvizsgált
eluens-összetételek: 90% B, 85% B, 80% B, 75% B, 70% B. Az egyes összetételekhez tartozó
kromatogramokat az 9/A ábra mutatja be, 500 fmol diszacharidkeverék injektálása mellett.
Méréseink során a 80% gyenge oldószer tartalmú (80% B) eleggyel optimális elválasztást
értünk el. A 9/A ábrán látható, hogy a 90% B és a 85% B összetétel esetén hosszú
kromatogramokat és széles, kis intenzitású csúcsokat kapunk, míg 75% B esetén már koelúció
tapasztalható. Ennek a jelenségnek a magyarázata, hogy az oldószerösszetétel változásával
változik a mozgófázis sótartalma is (A eluens 50 mM ammónium formiátot tartalmaz, B eluens
sómentes). Így a komponensek retenciójának változására valószínűsíthetőleg első sorban a
sókoncentráció változása van hatással, így erre a továbbiakban részletes kísérleteket terveztünk
(lásd 4.1.4. fejezet).
Optimális izokratikus módszer a 80% gyenge oldószer tartalmú (80% B) eluens, amelynek így
a pontos összetétele 10 mM ammónium-formiát 76:24 v/v ACN:víz elegyben. Az egyes
diszacharidok egyedi ionkromatogramjai az 9/B ábrán láthatók (injektált mennyiség: 500 fmol
minden diszacharidból).
Következő lépésben elvégeztük a módszer linearitásának vizsgálatát 10–1000 fmol
tartományban. A 80% B izokratikus módszer használatával a HS diszacharid standardok alábbi
koncentrációjú mintáit vizsgáltuk: 10, 20, 50, 100, 200, 500 és 1000 fmol/µL, az injektált
térfogat minden esetben 1 µL volt. Minden mérési ponton 3 ismétlést végeztünk, és az
eredmények átlagát használtuk fel a kalibrációs görbék felvételéhez.
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9. ábra HS diszacharidok izokratikus elválasztása. A: Különböző összetételű mozgófázisokkal
létrehozott elválasztások összehasonlítása bázision kromatogramok alapján, B: 80% B mozgófázis
összetétellel elért elválasztás során mérhető egyedi ionkromatogramok.

A mono- és diszulfatált diszacharidok (D0S0; D0A6/D2A0; D0S6/D2S0; D2A6) esetén a
kimutatási (LOD) és a mennyiségi meghatározási (LOQ) határ is 10 fmol/µL alatt van: ezen a
mérési ponton a jel/zaj arány meghaladta a 20-at. A nem-szulfatált szerkezet (D0A0) esetén a
kimutatási határ 10 fmol/µL, míg a mennyiségi meghatározási határ 20 fmol/µL volt.
A háromszorosan szulfatált szerkezet (D2S6) esetén magasabb határok állapíthatók meg:
LOD = 20 fmol/µL; LOQ = 50 fmol/µL. A módszer használatával megfelelő linearitás
(R2 > 0,99) volt tapasztalható a hat célvegyület közül öt esetén. A háromszorosan szulfatált
HS diszacharid, a D2S6 szerkezet esetén csak az 50–500 fmol/µL tartományban érhető el
R2 > 0,99; a teljes tartományt vizsgálva R2 = 0,97. A diszacharidok válaszjelének átlagos relatív
szórása a vizsgált mennyiségek növelésével monoton csökkent: 100 fmol/µL-es keverék esetén
14%; 1000 fmol/µL-es keverék esetén 4,2%.
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Oldószergradiens módszer fejlesztése

A linearitási tartomány szélesítésének érdekében célul tűztük ki egy gradiens módszer
fejlesztését. Számos gradiens meredekséget, pH-t, valamint maximális erős eluens hányadot
teszteltünk.

A

fejlesztés

során

legjobb

kromatográfiás

elválasztást

eredményező

oldószergradiens program a 9. táblázatban látható.
9. táblázat A legjobb elválasztást biztosító oldószergradiens program, valamint az adott
eluensösszetételhez tartozó sókoncentráció és víztartalom.

Idő
0
15
16
20
23
35

A%
15
50
70
70
15
15

Sókoncentráció
7,5 mM
25 mM
35 mM
35 mM
7,5 mM
7,5 mM

B%
85
50
30
30
85
85

víztartalom
19,25%
52,5%
71,5%
71,5%
19,25%
19,25%

Az egyes diszacharidok egyedi ionkromatogramjai az 10. ábrán láthatók. A gradiens
alkalmazása mellett a HS diszacharidok elúciós ablakának növelése elérhető volt. Azonban a
retenciós idő növekedésével járó félérték szélesség (FWHM) növekedést a gradiens fókuszálás
hatása nem kompenzálta, így a FWHM értékek kismértékű növekedése volt tapasztlaható.
Különösen igaz ez a D0A6/D2A0 izomerpárra, ahol a pozícionális izomerek részleges
felbontása is tapasztalható volt.

10. ábra Az elérhető legjobb elválasztás az oldószergradiens módszer segítségével.
A kromatogramokon az egyes diszacharidok maximális intenzitásra normált egyedi
ionkromatogramjai láthatók. Minden komponensből 500 fmol került injektálásra.
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További hátránya az oldószergradiens módszernek a háromszorosan szulfatált D2S6
komponens jelentősen növekvő retenciója, a csúcs „tailingesedése”, valamint ennek és a nagy
víztartalomból következő ionizációs hatásfok csökkenésnek tulajdonítható alacsony intenzitása.
A kromatográfiás tulajdonságok romlása első sorban az alkalmazott gradiens koncepciójából
adódik. Ahogy az a későbbi munkám során kiderült (lásd 4.1.4–4.1.5. fejezetek), a kolonnán
történő retencióban elsődeges szerepe van a WAX és ERLIC kölcsönhatásoknak, így a
HILIC-re érvényes víz és actonitril erősségi szabályok nem igazak a rendszerre. Így az
alkalmazott gradiensprogram esetén nem beszélhetünk egyirányú eluenserősségbeli változásról
(pedig a víz- és sótartalom egyidejű növelésével ez volt a célunk). A növekvő sókoncentráció
növeli az eluenserősségét, azonban a víztartalom növekedése az eluenserősség és a szelektivitás
csökkenését idézi elő. Ezen ellentétes hatások a D2S6 diszacharid csúcsalakján szemléltethetők
jól: a 37–40% víztartalom szelektivitásrontó hatását a 18,5–20,0 mM sótartalom nem képes
kompenzálni. A retenciós mechanizmus részletes elemzését a 4.1.5. fejezetben tekintheti meg
az olvasó.
Mivel a csúcsalakok és félérték szélességek jelentős romlását tapasztaltuk az oldószer gradiens
módszer alkalmazása során, így a részletes módszerkarakterizálástól eltekintettünk.
4.1.3.

nanoUHPLC-MS módszerek értékelése

A módszerfejlesztés során megállapítottuk, hogy a rendszer kifejezetten érzékeny a mozgófázis
oldószer-

és

sóösszetételére.

Előzetes

vizsgálataink

során

megállapítottuk,

hogy

a sókoncentráció változása jelentős hatással van a komponensek elúciós hajlamára, növekvő
sókoncentrációval csökkenthető a retenció azonos oldószerösszetétel mellett. Ezt támasztja alá
a 4.1.1. fejezet is, azonban ott a sótartalom növekedésével párhuzamosan az eluens víztartalma
is növekedett. Láthattuk, hogy izokratikus módszerrel kiváló csúcsalakokkal jellemezhető
elválasztás érhető el, azonban a módszer linearitási tartománya korlátozott, főként a nemszulfatált (D0A0) és a háromszorosan szulfatált (D2S6) komponensek esetén. A módszer egyik
hátránya a viszonylag szűk elúciós ablak, amely korlátozott felbontást tesz lehetővé és
érzékennyé teszi a rendszert mátrixhatásokra. Fontos megfigyelés volt továbbá, hogy
a sókoncentrációt és az eluens víztartalmát együttesen növelő gradiensprogramok alkalmazása
hátrányosan befolyásolja a csúcsalakokat és az intenzitást is (4.1.2. fejezet). A másik gyakorlati
hátrány pedig a nanoESI ionforrás alkalmazásával járó folyamatos technikai és
reprodukálhatósági problémák. A fentiek figyelembevételével érdemesnek láttuk egy nagyobb
belső átmérőjű kolonna (250 µm i.d.) alkalmazását, mert ezáltal lehetővé vált a nanoUHPLC
rendszer normál ESI ionforrással való kapcsolása.
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A fent leírt jelenségek és problémák okainak feltárása érdekében a továbbiakban alkalmazott
µUHPLC elválasztások fejlesztése során első lépésként a kromatográfiás rendszer sótartalomtól
és oldószerösszetételtől való függésének meghatározását tűztük ki célul.

4.1.4.

Só- és oldószerhatások feltérképezése

Az előző fejezetben említett adatok alapján megállapítottuk, hogy az oldószerösszetétel és az
alkalmazott sókoncentráció jelentősen befolyásolja a HS diszacharidok elválasztásának
hatékonyságát az alkalmazott HILIC-WAX kolonnán. Ezen vizsgálatok során acetonitril- és
vízalapú oldószerrendszereket alkalmaztunk. Korábban teszteltük a metanol-víz alapú rendszer
alkalmazhatóságát is, azonban jelentősen rosszabb hatékonyság volt tapasztalható. Vizsgáltuk
tehát a acetonitril-víz oldószerarány és a sókoncentráció elválasztásra gyakorolt hatását egy
faktoriális terv (3x10) segítségével. Három különböző acetonitril arányt teszteltünk: 75%, 50%,
25%. Korábbi tapasztalataink szerint 75% fölötti acetonitril-arány megnehezíti a komponensek
elúcióját, és jelentős csúcsszélesedést okoz, így ennél magasabb acetonitril-arányokat ebben a
lépésben nem vizsgáltunk, azonban a fejezet végén (15. ábra) bemutatásra kerül ennek a hatása.
Az ammónium-formiát koncentrációt 5–65 mM tartományon vizsgáltuk 10 lépésben, így
feltérképeztük az MS vizsgálatok során hosszútávon problémamentesen alkalmazható
tartományt. Minden egyes mérési pont 1-1 izokratikus futás volt a megfelelő acetonitril-víz
arány és sókoncentráció beállítás mellett.
A vizsgálatok fő céljai az alábbiak voltak: a korán eluálódó komponensek megfelelő
elválasztása, az egyszeresen szulfatált (D0S0-D2A0/D0A6) és a kétszeresen szulfatált
(D2A6-D2S0/D0S6) komponensek felbontásának maximalizálása, valamint a kétszeresen és
háromszorosan szulfatált komponensek viszonylag gyors elúciója, a csúcsintenzitások
maximalizálása érdekében. A D2A0/D0A6 és D2S0/D0S6 komponensek pozicionális
izomerek, azonos a töltésük és hidrofilicitásuk, így elválasztásuk kifejezetten nehéz feladat az
alkalmazott kromatográfiás rendszerben.
11/A–C ábrákon

mutatom

be

(75%

Az alkalmazott sókoncentráció hatását a

acetonitril

tartalomnál),

míg

az

alkalmazott

oldószerösszetétel hatása a 11/D–F ábrákon látható (25 mM ammónium-formiát tartalomnál).
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11. ábra A sókoncentráció hatásának bemutatása azonos oldószerösszetétel mellett (A–C) és az
alkalmazott oldószerösszetétel hatásának bemutatása azonos sókoncentráció mellett (D–F).

Az alkalmazott kísérleti beállítások hatását az alábbiakban részletezem a retenciós tényező,
szelektivitás, felbontás, érzékenység (csúcsterület), és jel/zaj viszony (csúcsintenzitás)
tükrében. A legfőbb kritérium a célkomponensek elúciója a kolonnáról viszonylag rövid idő
alatt, azonban megfelelő retencióval és felbontással. A retenciós tényezőket a sókoncentráció
és az oldószerösszetétel függvényében ábrázolva szembetűnő eltérésekre lehettünk figyelmesek
(12. ábra).
A sókoncentrációt növelve a retenciós tényezők jelentős csökkenését tapasztaltuk. Alacsony
sókoncentrációt alkalmazva (10 mM) a retenciós tényezők magasak voltak, így az ábrázolt
25 perces retenciós idő ablakban nem eluálódott az összes vizsgálni kívánt komponens
(11/A ábra és 12. ábra). A sókoncentrációt 25 mM-ra emelve jelentős javulást tapasztaltunk
(11/B ábra és 12. ábra). Tovább növelve a sókoncentrációt 45 mM-ra a retenció tovább
csökkent, ezáltal a komponensek koelúciója (különösen az azonos mértékben szulfatált
komponenseké: 2,3 és 4,5 csúcsok) lépett fel (11/C ábra és 12. ábra).
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12. ábra Retenciós tényezők ábrázolása az alkalmazott ammónium-formiát sókoncentráció
függvényében. A: 75% ACN tartalomnál; B: 50% ACN tartalomnál; C: 25% ACN tartalomnál.

A víztartalom növelése szintén változtatta a retenciós tényezőket, azonban kisebb mértékben.
Az 1,2,3 csúcsok (nem-szulfatált és egyszeresen szulfatált komponensek) retenciós ideje kis
mértékben csökkent, míg a 4,5,6 csúcsok (kétszeresen és háromszorosan szulfatált
komponensek) visszatartása jelentős mértékben megnövekedett. Továbbá, az azonos
szulfatáltságú komponensek (2,3 és 4,5 csúcsok) esetén koelúció volt megfigyelhető
(11/E,F ábra és 12/B,C ábra). Ez főként annak tudható be, hogy magas víztartalmú eluens
esetén ioncserés mechanizmus kerül előtérbe, amivel a komponensek eredő töltésük alapján
választhatók el, így az azonos töltésű komponensek egyszerre eluálódnak.
A következő szempont az egyszeresen és kétszeresen szulfatált komponensek felbontásának
vizsgálata volt (2–3 és 4–5 csúcsok). A 13. ábrán látható kontúrábrák külön mutatják az
egyszeresen (13/A ábra) és a kétszeresen (13/B ábra) szulfatált komponensek csúcsainak
felbontását. Mivel a csúcsszélesség és a retenciós idő egyaránt csökkentek a sókoncentráció
növelésével, fontosnak tartottuk a kettő közti egyensúly megtalálását az optimális felbontás
eléréséhez.

- 49 -

4. Eredmények és értékelésük

Tóth Gábor, doktori értekezés

13. ábra Az egyszeresen és kétszeresen szulfatált komponensek felbontását acetonitril tartalom és
ammónium-formiát koncentráció függvényében bemutató kontúrábrák.
A: D0S0-D2A0/D0A6 (2–3 csúcs) felbontása; B: D2A6-D2S0/D0S6 (4–5 csúcs) felbontása.

A monoszulfatált komponensek esetén a legnagyobb felbontást alacsony ammónium-formiát
koncentráció (5–15 mM) esetén értük el, míg a diszulfatált komponensek esetén a legnagyobb
felbontás 15 mM feletti sókoncentráció alkalmazásával volt elérhető. Ezen eredmények alapján
ígéretesnek tűnt a későbbiekben egy sógradiens módszer fejlesztése.
Egy további fontos paraméter elektroporlasztásos forrással felszerelt tömegspektrometriás
detektálás esetén az ionizáció hatékonysága, különös tekintettel a vizsgálni kívánt biológiai
eredetű minták komplexitására. Ugyan a mennyiségi meghatározás általában csúcsterület
alapján történik, a csúcsok intenzitása sem hanyagolható el az optimális jel/zaj viszony elérése
érdekében. A hat célkomponensre vonatkozó átlagos csúcsterületeket, csúcsintenzitásokat és
jel/zaj viszony értékeket a 14. ábrán ábrázoltam.
Látható, hogy az érzékenység meredeken csökken az acetonitril tartalom csökkenésével, a
csúcsterületek és csúcsintenzitások viszonylatában egyaránt. Ez a csökkenő ionizációs
hatékonyságnak, valamint a csúcsszélesedésnek tudható be. A növekvő sókoncentráció (lentről
felfelé haladva az ábrákon) kis mértékben befolyásolta a csúcsterületeket, azonban a
csúcsintenzitások és az S/N értékek jelentősen megnövekedtek a keskenyebb csúcsok miatt
(14/B,C ábra). Ezen eredmények azt jelzik, hogy a magas sókoncentráció miatti ionizációs
hatékonyság csökkenés kisebb mértékű, mint a kromatográfiás hatékonyság növekedéséből
származó nyereség.
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14. ábra A célkomponensek átlagos csúcsterületét (A), átlagos csúcsintenzitását (B) és átlagos jel/zaj
viszony értékét (C) acetonitril tartalom és ammónium-formiát koncentráció függvényében bemutató
kontúrábrák.

A fenti eredmények alapján látható, hogy az optimális oldószerösszetétel az általunk vizsgált
tartomány szélén található, így részletes vizsgálatot végeztünk a 65%–80% acetonitril
tartományon (45 mM ammónium-formiát koncentrációnál). Az optimális oldószerösszetételnek
(a 4.1.1. fejezetben említettekkel összhangban) a 75%-25% acetonitril-víz arány bizonyult.
65-70% acetonitril tartalomnál csökkent felbontást tapasztaltunk, míg 80% acetonitril tartalom
esetén kb. ötszörös csúcsszélesedés volt megfigyelhető, ami jelentős (3–5-szörös) csökkenést
okozott a csúcsok intenzitásában (15. ábra). A S/N viszony maximuma 70%, a csúcsterületek
maximuma 75%-nál és 80%-nál, a csúcsintenzitások maximuma pedig 75% acetonitril
tartalomnál mutatkozott. Emiatt a továbbiakban nem vizsgáltuk a 75% acetonitril tartalomtól
eltérő oldószerösszetételeket.
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15. ábra A célkomponensek átlagos csúcsterülete, átlagos csúcsintenzitása és átlagos jel/zaj viszony
értéke az acetonitril tartalom függvényében 45 mM ammónium-formiát sókoncentráció alkalmazása
mellett.

A fejezetben korábban leírt kísérletsorozatot elvégeztük egy másik, HILIC-alapú
kromatográfiás módszerek során gyakran alkalmazott só, az ammónium acetát alkalmazásával
is. Az alapvető jelenség hasonlónak mutatkozott, az oldószerösszetétel és a sókoncentráció
változtatásának hatása is azonos volt az ammónium-formiáttal tapasztalt eredményekkel.
A kromatográfiás csúcsalakok azonban kevésbé voltak szimmetrikusak, emellett az ionizáció
hatékonysága is alacsonyabb volt. Az eredmények részletes bemutatásától a dolgozatban
eltekintek.
4.1.5.

Retenciós mechanizmus elemzése

A GlycanPac AXH-1 HILIC-WAX kolonna egy kombinált retenciós mechanizmusú oszlop,
azonban a kémiai összetételt szabadalom védi, így pontos szerkezete számunkra nem ismert.
A HILIC funkció a poláris vegyületek visszatartásáért felelős, míg a WAX funkció a molekulák
eredő töltése alapján teszi lehetővé az elválasztást. A lehetséges retenciós mechanizmusok
megfejtése egy kifejezetten nehéz feladat az ismeretlen összetétel és a kombinált retenciós
mechanizmus miatt. A célkomponensek szolvatációját és disszociációs állapotukat jelentősen
befolyásolja az acetonitril arány [173], és a tény, hogy az eluens effektív pH-ja mellett
[174, 175] az ionerősségnek is jelentős hatása van [176] tovább árnyalja a képet. Tiszta HILIC
és WAX megosztási módok helyett ezek valamilyen arányú eredője határozza meg az
elválasztást. Emellett, az alkalmazott pH-n (4,4) a HS diszacharidokon található aminocsoport
képes protonálódni, így az elektrosztatikus taszításon alapuló hidrofil interakciós kromatográfia
(ERLIC) mechanizmusát is számba kell venni [177]. Ez azt jelenti, hogy HILIC körülmények
között a pozitív töltésű WAX funkcionális csoportok taszítják a protonált aminocsoportokat.
Mindezen lehetséges kölcsönhatások figyelembevételével az alábbiak állapíthatók meg a HS
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diszacharidok retenciós mechanizmusáról a HILIC-WAX kombinált állófázison az általunk
vizsgált eluens összetételek mellett.
25% acetonitril tartalom (magas víztartalom) ideális körülményeket biztosít az ioncserés
mechanizmushoz, amíg ilyen magas víztartalom mellett a HILIC kölcsönhatások teljes kioltása
tapasztalható. Gyenge anioncsere esetén a vizsgált komponensek kölcsönhatása az álló- és
mozgófázissal is ionos kölcsönhatásokon alapul, tehát az elválasztás elsősorban a töltésbeli
különbségen alapján valósítható meg. Ezen körülmények mellett az egyszeresen és kétszeresen
szulfatált pozícionális izomerek nem választhatók el azonos töltésük miatt (12/C ábra).
50% acetonitril tartalomnál gyengébb WAX kölcsönhatások tapasztalhatók, és a HILIC
funkció is kis mértékben befolyásolja a retenciót. A nem-szulfatált és egyszeresen szulfatált
komponensek retenciója lényegében megegyezik a 25% acetonitril tartalomnál mérhetővel,
azonban a kétszeresen és háromszorosan szulfatált komponensek retenciója jelentősen csökken.
Fontos megjegyezni, hogy az állófázissal való kölcsönhatások mellett az acetonitril víztől való
eltérő szolvatációs képessége is jelentősen befolyásolja a megkötődést.
75% acetonitril tartalom alkalmazása esetén a retenciós mechanizmus összetetté válik, és
ennek részletes elemzése különös jelentőséggel bír a 4.1.6. és 4.1.7. fejezetekben bemutatott
módszerek szempontjából. Ezen körülmények között a HILIC funkció retencióra gyakorolt
hatása válik dominánssá, míg a WAX funkció tisztán ionos kölcsönhatások helyett ERLIC
kölcsönhatások kialakítása során befolyásolja a komponensek retencióját. Az elválasztást tehát
a HILIC és az ERLIC mechanizmus kombinációja határozza meg. Ezt támasztja alá a nemszulfatált és egyszeresen szulfatált komponensek retenciójának növekedése a magasabb
víztartalmú elválasztáshoz képest (12/A vs 12/B ábra). Másrészt pedig a kétszeresen és
háromszorosan szulfatált komponensek retenciója jelentős mértékben csökken a erős WAX
kölcsönhatások HILIC-re és ERLIC-re való váltása miatt. Az azonos töltésű N-acetilált és
N-szulfatált komponensek közötti szelektivitásnövekedés az alábbiaknak köszönhető.
Az N-szulfatáció jelentősen csökkenti a nitrogénatom elektronsűrűségét, ezáltal a protonálódás
valószínűsége jelentősen lecsökken, így az ERLIC hatás kisebb lesz (kisebb lesz az
elektrosztatikus taszítás). Emiatt az N-szulfatált komponensek (D0S0 és D2S0/D0S6) retenciója
megnövekszik az N-acetilált (rendre D2A0/D0A6 és D2A6) párjukhoz képest.
HILIC-alapú

kombinált

retenciós

mechanizmusokkal

történő

elválasztás

esetén

a komponensek állófázishoz viszonyított orientációja szintén fontos szerepet játszhat
a megkötődésben, így kis szerkezeti különbségek is változást okozhatnak az elválasztás
hatékonyságában [178]. 75% acetonitril tartalomnál (kevert mechanizmus) a molekulák
planáris koordinációja a legvalószínűbb, mivel az O-szulfát csoportok aminocsoporttól vett
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távolsága nincs hatással a megkötődésre, azonban az N-acetil csoport N-szulfát csoportra való
cseréje jelentős retencióbeli változást okoz: a D2A0/D0A6 párok együtt eluálódnak, és a D0S0
elválik tőlük, valamint a D2S0/D0S6 párok együtt eluálódnak és a D2A6 elválik tőlük. Ezzel
ellentétben 50% és 25% acetonitril tartalomnál a kolonnán az anioncserés kölcsönhatások
dominálnak, így a szulfátcsoportok állófázishoz viszonyított helyzete nem befolyásolja a
megkötődés erősségét.
A fent elmondottakat összefoglalva, a HILIC, WAX és ERLIC módok részhányada a retenciós
mechanizmusban egyaránt függ az alkalmazott oldószerösszetételtől és a szulfatáltság
mértékétől (töltésállapottól). A többszörösen töltött komponensek erős ionos kölcsönhatásba
léphetnek az állófázissal, így a visszatartásukat elsősorban az ioncserés mechanizmus
(WAX és ERLIC) határozza meg a teljes általunk vizsgált kísérleti térben. Ezzel szemben az
alacsonyabb szulfatáltságú komponensek esetén a HILIC

mechanizmus

játszhatja

a legjelentősebb szerepet, különös tekintettel a nagy acetonitril- és kis sótartalmú eluensek
esetén. Végezetül, 75%-nál magasabb acetonitril tartalom alkalmazása során a HILIC-típusú
kölcsönhatások kifejezetten felerősödnek, és a célkomponensek elúciója nem elég gyors nagy
áteresztőképességű vizsgálatokhoz.
4.1.6.

Sógradiens módszer fejlesztése HS diszacharidokra

Az előző fejezetben bemutatott eredmények alapján elmondható, hogy a legjobb elválasztási
hatékonyság jellemzők (érzékenység, csúcsalak, felbontás) a 75% ACN – 25% H2O elegy és
ammónium-formiát só alkalmazásával érhetők el. Azonban az összes célkomponens
elválasztása nem valósítható meg megfelelő felbontással és érzékenységgel izokratikus
módszerek alkalmazásával. A 4.1.2. fejezetben láthattuk, hogy az általánosan alkalmazott
oldószergradiensek alkalmazása nem előnyös, ugyanis az elúciós tulajdonságok és az
érzékenység romlását idézik elő. Egy másik alternatívát nyújt a HILIC-típusú elválasztások
során ritkán alkalmazott sógradiens módszer tervezése. A módszer fejlesztése során alkalmazott
koncepció az volt, hogy a futások elején alacsony sókoncentráció (10-15 mM) segítségével a
nem-szulfatált

és

az

egyszeresen

szulfatált

komponensek

alapvonali

elválasztása

megvalósítható, majd egy viszonylag gyors sógradiens alkalmazásával a kétszeresen és
háromszorosan szulfatált komponensek retenciója csökkenthető, ezáltal keskenyebb csúcsok és
nagyobb intenzitás érhető el. Így kiküszöbölhetővé válnak a GAG diszacharidok HILIC
elválasztása során tapasztalható általános limitációi, úgy, mint a hosszú analízisidő, valamint a
gyenge felbontású, „tailinges” és alacsony intenzitású csúcsok [89, 179].
A sógradiens módszer megfelelő tervezése érdekében kísérleteket végeztünk különböző kezdő
és befejező sókoncentrációk melletti gradiensekkel (16. ábra). ’A’ eluensként 5 mM
ammónium-formiát 75% ACN-es oldatát, ’B’ eluensként 105 mM ammónium-formiát
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75% ACN-es oldatát alkalmaztuk. A gradiensprogramok az 10. táblázatban láthatók. Az egyes
diszacharidokból inkjektált mennyiségek a 3.7.2. fejezetben találhatók.

16. ábra A HS diszacharidok elválasztására alkalmas sógradiens módszer fejlesztése során különböző
kezdő és befejező sókoncentrációval felvett kromatogramok.

Látható, hogy a kezdeti sókoncentráció kismértékben befolyásolta a nem-szulfatált és az
egyszeresen szulfatált komponensek retencióját: míg 10 mM kezdeti koncentráció mellett
jelentős retenciósidő különbség látható a fent említett komponensek között, 25 mM kezdeti
koncentráció

esetén

már

az

alapvonali

elválás

kismértékű

csökkenése

látható.

A végső sókoncentráció hatása jelentősebbnek bizonyult. A sókoncentráció emelésével és a
gradiens meredekségének növelésével a kétszeresen és háromszorosan szulfatált komponensek
csúcsszélessége körülbelül a felére csökkent a retenciós idők jelentős csökkenése mellett
(16/A vs 16/C ábra).
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10. táblázat A 16. ábrán látható elválasztásokhoz tartozó gradiensprogramok. A eluens: 5 mM
ammónium-formiát 75% ACN-es oldata, ’B’ eluens: 105 mM ammónium-formiát 75% ACN-es oldata.

A: 10–55 mM gradiens
Idő
A%
B%
0
95
5
4
95
5
13
50
50
14
50
50
15
95
5
30
95
5

B: 25–65 mM gradiens
Idő
A%
B%
0
81
19
2,5
81
19
4,8
65
35
6
43
57
8
43
57
10
81
19
20
81
19

C: 27–70 mM gradiens
Idő
A%
B%
0
79
21
4
79
21
7
64
36
8
38
62
10
38
62
11
79
21
20
79
21

D: 30–80 mM gradiens
Idő
A%
B%
0
76
24
3
76
24
4
60
40
5
28
72
8
28
72
9
76
24
15
76
24

Következtetésként elmondható, hogy gyors, kétlépéses gradiensek alkalmazásával (16/B és
16/C ábra) a komponensek alapvonali elválasztása közel teljes mértékben megvalósítható,
azonban rendre az egyszeresen és a kétszeresen szulfatált komponensek egymástól való
elválasztása további fejlesztést igényelt. Látható továbbá, hogy a D2S0 és D0S6 izomerpár
részleges elválasztása laposabb gradiensek alkalmazásával lenne megvalósítható. Azonban,
mivel alapvonali elválasztás nem érhető el, és az alkalmazott készüléken nem lehetséges
a komponensek tandem MS alapján történő megkülönböztetése, ez az irány csak nehezítené
a mennyiségi meghatározást.
A fent részletezett tapasztalatok figyelembevételével kifejlesztettünk egy 3 lépéses sógradiens
módszert, mely során 14 mM – 65 mM koncentrációtartományban alkalmazunk gradienst
(lásd 3.7.3 fejezet). Ennek alkalmazásával a 17. ábrán látható kromatogramot kaptuk
eredményül, amelyen látható, hogy közel ideális csúcsalakokkal és szinte azonos
félértékszélességű csúcsokban valósítható meg a komponensek elválasztása. Fontos
megjegyezni, hogy amellett, hogy a sókoncentráció alapvetően határozza meg az elválasztás
hatékonyságát,

nem

tapasztaltunk

a

tömegspektrométerben

ionelnyomás

miatti

intenzitáscsökkenést.
A felbontás minden csúcspár esetén eléri az 1,5 értéket, kivéve a D2A6-D2S0/D0S6 csúcspárt,
ahol ez az érték 1,3. Az elérhető elválasztást kielégítőnek értékeltük, ugyanis az utóbbi
komponenspár m/z értéke eltérő, így tömegspektrometriás megkülönböztetésük triviális feladat.
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17. ábra A kifejlesztett sógradiens módszerrel elérhető optimális elválasztás során nyert egyedi ion
kromatogramok. Az alkalmazott gradiens program 3.7.3. fejezetben látható.

A D0A0 és D2S0/D0S6 komponensekre a meghatározási határ (LOQ) 5 fmol/µL, míg a D0S0,
D0A6/D2A0, D2A6, és D2S6 komponensek esetén ez az érték 2,5 fmol/µL alatti. A kimutatási
határ (LOD) a D0A0 és D2S0/D0S6 komponensek esetén 1,5 fmol/µL, a többi komponens
esetén 1 fmol/µL alatti. Ez az jelenti, hogy a fejlesztett módszer kb. szászor kisebb kimutatási
határokkal rendelkezik, mint egy nemrégiben közölt, „state-of-the-art” módszer [180], és
2-10-szer jobb eredmények érhetők el vele, mint a 4.1.1. fejezetben leírt izokratikus módszerrel,
azonos tömegspektrométer használata mellett. Az érzékenység javulása a gradiensfókuszálásnak és az alacsonyabb zajszintnek tudható be.
A módszer linearitását széles tartományban, 2,5 fmol/µL és 2 pmol/µL között jellemeztük,
mindegyik koncentrációt három párhuzamosban mértük. A teljes tartományt lefedő R2 értékek
mind 0,99 felett voltak, kivéve a D0A0 esetében, ahol ez az érték 0,98-nak adódott.
A kalibrációs görbék a Függelék 8.3.1. fejezetében találhatók, lineáris és logaritmikus
ábrázolásmódban egyaránt.
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A módszer ismételhetőségét 5 egymást követő futásban (napon belüli ismételhetőség)
elemeztük a hét 3 különböző napján (napok közötti ismételhetőség), 1 pmol HS diszacharid
standard keverék felhasználásával. A mérési eredmények szórásának kiszámítására a mért
csúcsterületeket alkalmaztuk, kalibráció nélkül. A napon belüli ismételhetőség (a csúcsterületek
relatív szórása) átlagosan 3% volt, míg a napok közötti ismételhetőség 5%. A retenciós idők
variabilitása napon belül 0,32%, míg napok között 0,73% volt (RSD értékek). A rendszer
hosszú távon is robusztusnak bizonyult: körülbelül 3 hónap problémamentes működést
figyeltünk meg ezekkel a magas sótartalmú módszerekkel történő munkavégzés során
(korábban a 100 µm i.d. kolonnák 2-3 hét alatt rendszeresen eltömődtek). Ezen kívül nem
tapasztalható áthordás még 10 pmol minta injektálása után sem.
4.1.7.

Sógradiens módszer fejlesztése CS diszacharidokra

A továbbiakban célul tűztük ki a sógradiens elven működő módszer kifejlesztését egy másik
GAG osztály, a kondroitin-szulfátok vizsgálatára. Azt tapasztaltuk, hogy az alapelv az
elvárásoknak megfelelően működőképes, ugyanis szerkezetileg nagyon hasonló molekulákról
van szó, azonban egy némileg eltérő gradiens fejlesztése volt szükséges az optimális
elválasztási paraméterek elérése érdekében.
A HS diszacharidok korábban feltérképezett viselkedésére építve a GlycanPac AXH-1 oszlopon
75:25 v/v ACN:víz oldószerelegyet és ammónium-formiát sót használtunk ezen módszer
fejlesztéséhez is. A módszerfejlesztés célja a 10 mM és 80 mM közötti tartományban egy
optimális sógradiens meghatározása volt a célkomponensek gyors elválasztása érdekében.
Több, különböző hosszúságú és meredekségű lineáris gradienst teszteltünk. A 18. ábrán néhány
példa látható a gradiens kezdő és befejező körülményeinek hatására azonos hosszúságú lineáris
gradiensek alkalmazásával. Az „1. csúcs” előtti csúcs puffer szennyező anyag, amely nem
befolyásolja a CS diszacharid megfelelő detektálását.
A 15 mM  30 mM gradiens alkalmazásával a D0a4/D0a6 izomerpár részleges elválasztása
látható (18/A ábra). Alacsonyabb sókoncentráció és laposabb gradiensek alkalmazásával ez a
felbontás növelhető, de a kapott csúcsok szélesek és kis intenzitásúak. Ez jelentősen megnöveli
a kimutatási határokat, ezért úgy döntöttünk, hogy a HS disazcharidok elválasztásához
hasonlóan egy olyan módszert fejlesztünk, amellyel a D0a4/D0a6 izomerpár teljes koelúciója
lép fel. Ebben az esetben azonban a két izomert tandem tömegspektrometriával meg tudjuk
különböztetni: a D0a4 komponens legintenzívebb leányionja 300,1 m/z, míg a D0a6 282,1 m/z
leányionnal jellemezhető [181], és különböző arányú izomerkeverékekkel felvett kalibrációs
görbék segítségével az egymáshoz viszonyított mennyiségük meghatározható.
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18. ábra CS diszacharidok egylépéses, lineáris sógradiensekkel való elválasztása során nyert
kromatogramok. A gradiensidő 7 perc volt. A: 15 mM  30 mM; B: 20 mM  55 mM;
C: 30 mM  80 mM.

20 mM  55 mM sógradiens futtatásával (18/B ábra) éles és nagy intenzitású csúcsokat
figyeltünk meg. Magasabb sókoncentrációval (30 mM  80 mM gradiens) történő alkalmazás
mind a retenciós idő, mind az intenzitás enyhe csökkenését okozta (18/C ábra).
Megállapítottuk, hogy lineáris gradiensként a 20 mM  55 mM tartományok között működő
módszer közel volt az optimálishoz. Ezután egy kétlépcsős gradiens segítségével igyekeztünk
javítani a csúcsok felbontásán és intenzitásán. A kulcslépés a kiindulási sókoncentráció
csökkentése volt, melyet egy sekély, majd egy meredekebb gradiens követett. A végső
sókoncentrációt szintén lecsökkentettük a hosszútávú üzemeltethetőség növelésének
érdekében. A fenti megfontolások alapján olyan módszert dolgoztunk ki, amelyben kétlépcsős
sógradienst alkalmaztunk 14 mM és 43 mM ammónium-formiát koncentrációtartományon
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(lásd 3.7.4. fejezet). Ennek alkalmazásával a 19. ábrán bemutatott kromatogramot kaptuk,
amely közel ideális csúcsalakokkal, jó felbontással, szelektivitással és érzékenységgel
jellemezhető. Az 1-2,3 csúcspár felbontása 1,3, míg a 2,3-4 csúcspár felbontása 2,2. A D0a4 és
a D0a6 pozicionális izomereket MS/MS mérésekkel különítettük el a korábban említett
leányionok alapján.

19. ábra Kondroitin-szulfát diszacharidok elválasztása a fejlesztett 2 lépcsős sógradiens módszerrel.
A: összegzett egyedi ion kromatogramok; B: maximális intenzitásra normált egyedi ion
kromatogramok. Inejktált mennyiség: 1 pmol.

A meghatározási határ (LOQ) a D0a0 és D0a10 komponensek esetén 50 fmol/µL-nek adódott,
míg a D0a4/D0a6 izomerpár esetén 30 fmol/µL volt. Ezek alapján az általunk fejlesztett
módszer körülbelül ötször alacsonyabb kimutatási határral rendelkezik egy nemrég publikált
másik módszerhez képest [94]. Emellett, a módszer jelentős előnye, hogy komplex biológiai
minták kapilláris kolonnán való elválasztásához képest kifejezetten gyors, mindössze 5 perc
gradiensidő és 15 perc teljes ciklusidő szükséges egy minta meghatározásához. A módszer
linearitását az 50 fmol/µL – 5 pmol/µL tartományon vizsgáltuk, az egyes pontokon
3 párhuzamos mérésben. Az illesztett egyenesek R2 értékei mind 0,99 fölött voltak.
A kalibrációs görbék a Függelék 8.3.2. fejezetében kerülnek bemutatásra.
A módszer ismételhetőségét 5 egymást követő futásban (napon belüli ismételhetőség)
elemeztük a hét 3 különböző napján (napok közötti ismételhetőség), 500 fmol CS diszacharid
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standard keverék felhasználásával. Az eredmények szórásának kiszámításához a mért
csúcsterületeket alkalmaztuk, kalibráció nélkül. A napon belüli ismételhetőség átlagosan 1,90%
és 4,49% közötti volt, míg a napok közötti ismételhetőség 10,56% és 15,62% közötti. Ez utóbbi
az ionizációs körülmények változásának tudható be, és kompenzálható a napok elején elvégzett
kalibrációval. A retenciós idők variabilitása napon belül 0,14% – 0,95%, míg napok között
0,20% – 1,12% volt (RSD értékek).
A módszer pontosságának meghatározására spike/visszanyerés tesztet végeztünk: a méréseket
alacsony (100 fmol/µL), közepes (500 fmol/µL) és magas (2000 fmol/µL) spike
koncentrációkon végeztük 3-3 párhuzamos mintán. A visszanyerési értékek mindegyik
diszacharid esetében minden koncentrációban 87,0% és 114,9% között voltak, ezen értékek
kielégítik a bioanalitikai kromatográfiás mennyiségi meghatározásra használatos módszerekkel
szemben támasztott általános követelményeket (11. táblázat).
11. táblázat CS diszacharidok visszanyerése máj szövetmetszeti mintákba való spike-olás után.

Spike
100 fmol/µL
500 fmol/µL
2000 fmol/µL

4.1.8.

D0a0
103,6-106,1%
89,4-98,9%
99,2-109,8%

Visszanyerés
D0a4
D0a6
102,4-108,0%
98,6-106,2%
95,3-107,2%
93,5-107,9%
99,7-105,0%
103,6-114,9%

D0a10
89,2-99,1%
87,0-88,5%
87,3-103,4%

µUHPLC-MS módszerek összefoglalása

A 4.1.6.–4.1.7. fejezetekben leírt eredmények alapján kijelenthető, hogy sikeresen fejlesztettünk
egy-egy

sógradiens

módszert

heparán-szulfát

és

kondroitin-szulfát

diszacharidok

elválasztására. A módszerek teljesítik a biológiai minták elválasztása során támasztott
követelményeket, és kiemelkedő (kb. 3 nagyságrend) linearitási tartománnyal rendelkeznek,
ami lehetővé teszi a későbbiekben változatos feladatokra történő alkalmazásukat.
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4.2.

Mintaelőkészítési módszerek vizsgálata

4.2.1.

Szövetfelületi emésztés hosszának meghatározása

A sertés bélhámból izolált heparán-szulfát (HSPIM) standardként igen gyakran alkalmazott
GAG lánc. Heparán-szulfát láncok oldatbeli emésztésére az éjszakán át történő emésztés
alkalmazása elterjedt [182], azonban részletes elemzés ennek időfüggéséről nem találtható az
irodalomban. Az oldatban történő emésztés során (lásd 3.10. fejezet) megvizsgáltuk az emésztés
hatékonyságának

időfüggését

kereskedelemben

kapható

HSPIM

standard

mintán.

A vizsgálatok során megállapítottuk, hogy 24 óra után sem teljes az emésztés, tehát szükséges
egy hosszabb módszer használata. Ennek tükrében a szövetfelületi emésztés során
szükségesnek tartottuk a korábban alkalmazottnál [104] hosszabb kontaktidő alkalmazását.
A mintaelőkészítés során korábban alkalmazott 5 db 40 perces enzim cseppentési ciklus után a
kontaktidő növelése érdekében az emésztőenzimet tartalmazó oldatot rajtahagytuk a felületen
és a mintákat 37 °C-on inkubáltuk 48 óra teljes kontaktidő eléréséig. Ezt az időablakot
adaptáltuk a kondroitin-szulfát szövetfelületi emésztések során is a maximális hatékonyság
elérése érdekében.
4.2.2.

Felületi emésztéshez használt módszer vizsgálata

Az egyes kísérletekkel a szövetfelületi emésztés egyes részlépéseit szerettük volna modellezni,
és meghatározni a HS diszacharid oldatok szövetfelülettel való kölcsönhatásának
(célvegyületek kitapadása, szövefelületi zavaró komponensek kioldása) mértékét. Ebben a
kísérleti sorozatban pontos mennyiségi meghatározást nem végeztünk, az egyes diszacharidok
csúcsterületarányait hasonlítottuk egymáshoz. A vizsgálatot 2-2 párhuzamos mintán végeztük,
az eredmények a mérések átlagaként kerülnek megadásra, szórás számítása nem volt lehetséges.
A módszer teszteléséhez az alábbi mintákból álló méréssorozatot terveztük.
T1: Heparán-szulfát diszacharid standard keverék (500-500 fmol) további minta-előkészítés
nélküli injektálása. Mért csúcsterületek információt adnak az egyes komponensek ionizációs
hatékonyságáról és kontrollként szolgálnak az egyes mintaelőkészítési lépéseken átesett
mintákhoz.
T2: Heparán-szulfát diszacharid standard keverék felcseppentése prosztata szövetfelületre,
majd 2 perc várakozás után lepipettázás. A csepp nem száradt be, így tiszta oldatfázisbeli
interakciót vizsgálhatunk a felülettel.
T3: Heparán-szulfát diszacharid standard keverék felcseppentése prosztata szövetfelületre,
beszárítás, majd kivonás a minták emésztése utáni kivonó oldószerrel. A cseppet beszárítottuk,
így a szövetmetszetnek a célkomponensek visszaoldására gyakorolt hatását modelleztük.
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T4: Heparán-szulfát diszacharid standard keverék felcseppentése prosztata szövetfelületre;
GAG „emésztés” elvégzése a spike-olt felületen emésztőenzimek nélkül, de az emésztéshez
használt összes pufferoldat hozzáadásával. Így azt modelleztük, hogy a szöveten kívül az egyéb
oldatok hozzáadása milyen hatással van a kivonható diszacharidok mintázatára.
Mivel nem történt emésztés, így ideális esetben a T2, T3 és T4 minták esetén azonos mintázatot
(százalékos eloszlást) várunk.
T5: Heparán-szulfát diszacharid standard keverék felcseppentése prosztata szövetfelületre;
GAG emésztés elvégzése a spike-olt felületen emésztőenzimekkel. Az emésztés végén kivont
anyagban a szövetfelületről leemésztett diszacharidok is jelen vannak már, nem csak a
felcseppentett standard keverékből származók.
T6: GAG emésztés elvégzése azon a prosztata szövetfelületen, ahová a T2-ben a standard
keveréket felcseppentettük. Az emésztést egy a T5 mintával azonos betegtől származó
biopszián végeztük el. Ennek tükrében azt várjuk, hogy a T6 mintában nagy arányban lévő
komponensek aránya a T5 minta esetén is jelentős.
Első lépésként a T2, T3, T4 minták összehasonlítását végeztem el a T1-es mintával.
Azt tapasztaltuk, hogy kivonási lépés, a beszárítás, és az emésztési pufferekkel végzett
inkubálás kis mértékben és teljesen azonosan torzítja a szulfatációs mintázatot. A kétszeresen
szulfatált komponensek (D2A6 és D2S0/D0S6) aránya lecsökkent a mintaelőkészítési lépések
hatására, és ezzel párhuzamosan a nem-szulfatált és az egyszeresen szulfatált komponensek
aránya kis mértékben növekedett (12. táblázat).
12. táblázat Az egyes kísérletek során mért szulfatációs mintázat eloszlása.
Minta
D0A0
D2A0/D0A6
D0S0
D2A6
D2S0/D0S6
D2S6

T1
6,1%
24,9%
13,6%
29,3%
21,2%
4,8%

T2
10,9%
31,9%
19,6%
17,7%
14,3%
5,7%

T3
13,1%
32,2%
18,9%
16,5%
14,7%
4,5%

Minta
D0A0
D2A0/D0A6
D0S0
D2A6
D2S0/D0S6
D2S6

T4
10,4%
33,6%
18,9%
17,4%
13,8%
5,9%

T5
10,0%
24,9%
15,2%
23,6%
19,2%
7,1%

T6
14,2%
22,1%
9,5%
29,6%
8,6%
16,2%
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Második lépésben a T4, T5 és T6 minták összehasonlítását végeztem el. A standard keverékkel
spike-olt emésztett minta esetén egy kivétellel (D2S0/D0S6) a spike nélküli emésztmény és a
standar keverék intenzitása közötti értéket mértünk. Emellett, a minták közötti eltérésekből
látható, hogy a vizsgált szövetekben jelentős mennyiségben vannak jelen a kétszeresen
szulfatált szerkezetek (12. táblázat).
4.2.3.

Minták stabilitási és visszanyerési vizsgálata

Az emésztési módszer variabilitása mellett fontos megvizsgálni a minták stabilitását és
visszanyerhetőségét a minták tisztítása során és az injektáláshoz alkalmazott oldószerben az
alkalmazott metodológia korlátainak feltérképezése érdekében. Tekintve, hogy a HS és CS
diszacharidok egyetlen hidroxilcsoport térállásában és ezáltal a kapcsolódás helyében
különböznek egymástól, a rájuk vonatkozó stabilitási és visszanyerési információk közelítőleg
azonosnak feltételezhetők. Ennélfogva részletes vizsgálatokat végeztünk a CS diszacharidok
esetén, és a megfogalmazott praktikus ajánlásokat érvényesnek tekintjük HS diszacharidok
vizsgálatára is. Modellként a 5. táblázatban látható kondroitin-szulfát diszacharidok 1:1 arányú
keverékét (1-1 pmol mind a 4 diszacharidból) alkalmaztam. Munkám során a mintaelőkészítési
lépések során alkalmazott bepárlási technikák, valamint a mintaoldatok tárolása során fellépő
stabilitási és visszanyerési veszteségekkel foglalkoztam.
4.2.3.1. Bepárlási módszerek összehasonlítása
A mintaoldatok bepárlása általános gyakorlat a többlépéses mintaelőkészítési folyamatok
során az egyes lépések közötti oldószer-kompatibilitási problémák kiküszöbölése érdekében.
A gyakorlatban két technika terjedt el: a fűtött vákuumbepárlás (SpeedVac, S) és a
liofilizálás (L). Mindkét technikával négy párhuzamosban bepároltunk 10 µL HPLC-MS
tisztaságú vízben (S-I és L-I), 100 µL HPLC-MS tisztaságú vízben (S-II és L-II), valamint
100 µL 100 mM-os ammónium-bikarbonát oldatban (S-III és L-III) oldott mintákat.
A 10 µL- es mintákkal a szövetfelületi emésztés és a kis térfogatban végződő HILIC SPE
tisztítások utáni bepárlást, a 100 µL-es térfogatokkal az oldatbeli emésztés és nagy térfogatban
végződő grafit SPE utáni beszárítást kívántuk modellezni, míg a 100 mM ammóniumbikarbonáttal az emésztéshez használt puffer bepárlásra gyakorolt hatását vizsgáltuk. A fűtött
vákuumbepárlót 55 °C-on, a liofilizátort −110 °C-on üzemeltettük.
Jelentős különbségeket tapasztaltunk a két bepárlási technika alkalmazásával elérhető
visszanyerések

tekintetében.

Fűtött

vákuumbepárló

(S)

alkalmazásával

70–80%-os

visszanyerést tapasztaltunk, és nem mutatkozott szignifikáns különbség a modellminta típusától
függően (20/A ábra). Ezzel szemben liofilizálás (L) alkalmazása során a minta térfogata és
összetétele egyaránt jelentősen befolyásolta a visszanyerést. A kis térfogatú vízből (L-I) és a
- 64 -

4. Eredmények és értékelésük

Tóth Gábor, doktori értekezés

nagy térfogatú ammónium-bikarbonát oldatból (L-III) való bepárlás a fűtött vákuumbepárló
alkalmazásához hasonló (67–80%) visszanyeréseket eredményezett, azonban a nagy térfogatú
tiszta vizes bepárlás (L-II) során jelentős veszteségeket tapasztaltunk, átlagosan 30%-nak
adódott a visszanyerés igen nagy szórás értékek mellett (20/A ábra). Megfigyelve a szulfatációs
mintázatokat (egyedi diszacharidok visszanyerése), kijelenthető, hogy mindkét bepárlási
technika hasonlóan kis mértékű torzítást eredményez. A legkisebb visszanyeréssel ezen
körülmények között a D0a0 diszacharid rendelkezett, azt követte a D0a6, majd a D0a4 és D0a10
(20/B ábra). A D0a4 és D0a6 komponensek esetén tapasztalt veszteségek összhangban vannak
korábbi szakirodalmi eredményekkel [97]. Megfigyelhető továbbá, hogy a visszanyerés értékek
szórása összemérhető az alkalmazott HPLC-MS módszer szórásával (lásd 4.1.7. fejezet), így
kijelenthető, hogy jelentős szórásnövekedés nem tapasztalható a bepárlási műveletek hatására.

20. ábra A bepárlási technikák (S: fűtött vákuumbepárló, L: liofilizátor) alkalmazásának hatása CS
diszacharidok visszanyerésére. A: a CS diszacharidok összintenzitása a különböző technikák esetén.
B: a CS diszacharidok egyedi intenzitása. (I: 10 µL H2O, II: 100 µL H2O, III: 100 µL H2O + 100 mM
ammónium-bikarbonát).

Ezek alapján megállapítható, hogy a fűtött vákuumpebárló általánosan jól alkalmazható
bepárlási módszer, míg a liofilizálás alkalmazása során jelentős nem kívánt veszteségek
léphetnek fel. Emiatt a dolgozat további részében bemutatásra kerülő munkám során is fűtött
vákuumbepárlót alkalmaztam.

- 65 -

4. Eredmények és értékelésük

Tóth Gábor, doktori értekezés

Második lépésben megvizsgáltuk különböző oldószerkeverékek hatását a bepárlás során
tapasztalható visszanyerésekre. Ehhez 10 µL oldószertérfogatból végeztünk bepárlásokat víz-,
acetonitril-, metanol- és ammónium-formiát-tartalmú oldószerkeverékekből (21. ábra).
Ezen modellkísérletek információt szolgáltattak egyes mintaelőkészítési lépések utáni
bepárlásra, a már injektált minták későbbi újramérésekhez való visszapárlására, valamint az
ezután (4.2.3.2. fejezet) elvégzett tárolási stabilitás vizsgálathoz is.

21. ábra A CS diszacharidok visszanyerése különböző oldószerelegyekből történő fűtött vákuumbepárlás során. A: CS diszacharidok összintenzitása. B: a CS diszacharidok egyedi intenzitása.
Jelmagyarázat: (A) 90:10 v/v ACN:víz, (B) 75:25 v/v ACN:víz, (C) 10 mM ammónium-formiát
(pH = 4,4) + 75:25 v/v ACN:víz, (D) 50:50 v/v ACN:víz, (E) 75:25 v/v MeOH:víz, (F) 10 mM
ammónium-formiát (pH = 4,4) + 75:25 v/v MeOH:víz.

Látható, hogy a vizes bepárlásokkal ellentétben a szerves oldószertartalmú elegyekből való
bepárlás során jelentős, átlagosan 50% veszteség volt tapasztalható (21/A ábra) Ez a veszteség
azonban nem függ a szerves oldószer anyagi minőségétől és az elegybeli arányától sem.
A szulfatációs mintázatokat megfigyelve látható, hogy minden oldószerelegy esetén kismértékű
csökkenő tendencia tapasztalható a szulfatáció mértékének növekedésével, azonban ez a
torzítás nem nevezhető szignifikáns eltérésnek (21/B ábra). Látható továbbá, hogy a
metanoltartalmú oldószerelegyek (E, F) esetén a szórás 3-4-szerese az acetonitriltartalmú
oldószerek esetén tapasztalhatónak, azonban ez a variancia is a mérési módszer varianciáján
belül van.
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Ezen kísérletsorozatok bebizonyították, hogy bepárlásra a fűtött vákuumbepárló használata
célszerű, valamint a beszárítás szerves oldószerek esetén 30%-kal nagyobb veszteséggel jár,
mint vízből. A bepárlás során célszerű a műveletet a lehető legkisebb oldószer mennyiségből
elvégezni, mert így jelentősen csökkenthetjük a minták visszanyerésének szórását.
4.2.3.2. Mintastabilitás vizsgálata
A minták stabilitását GAG-ok vizsgálata során általánosan alkalmazott injektálási
oldószerekben vizsgáltuk. A stabilitási vizsgálat során a CS diszacharidokat 4 °C-on tároltuk
4, 8, 12, 16, 20 és 24 órán keresztül, az előbbi kísérletsorozattal megegyező acetonitril és
metanoltartalmú vizes oldószerelegyekben. Ezzel a kísérletsorozattal modellezni kívántuk a
minták automata mintaadagolóban való tárolását, és annak hatását a mérési eredményekre.
Mivel a 4.2.3.1. fejezetben elvégzett kísérletek során bebizonyosodott, hogy a szerves
oldószerelegyekből való bepárlás jelentős veszteségeket okoz, a kontroll mintákat úgy
készítettük, hogy azokat a minták elkészítésének időpontjában (0 óra tárolás) rögtön bepároltuk,
és −20°C-on tároltuk a mérésekhez való visszaoldásig. Az acetonitril- és metanoltartalmú
oldószerek esetén kis mértékben eltérő tendenciákat tapasztaltunk, így ezeket külön tárgyalom.
Az acetonitrilt tartalmazó oldószerekben (22/A–D ábra) a nem-szulfatált (D0a0) és a
kétszeresen szulfatált (D0a10) diszacharidok stabilitása kiemelkedő volt az analízis ideje alatt,
míg az egyszeresen szulfatált diszacharidoknak (D0a4 és D0a6) az idővel arányosan csökkent
a visszanyerésük, kivéve a „B” oldatban (75:25 v/v ACN:H2O, 22/B ábra). A bomlás mértéke
szignifikánsnak tekinthető (90% alatti átlagos visszanyerés) a D0a4 diszacharid esetén az „A”
és „C” oldószerekben, míg a D0a6 diszacharid esetén az „A” oldószerben. Így kijelenthető,
hogy a CS diszacharid minták tárolása az „A” és „C” oldószerekben nem ajánlatos 12 óránál
tovább, míg „B” és „D” oldószerekben 24 órán át tartó tárolás után is torzítatlan vizsgálat
végezhető.
A metanolt tartalmazó oldószerekben (22/E és 22/F ábra) a minták a tárolási idővel arányos
bomlást mutattak, és nem mutatkozott különbség a bomlás mértékében a diszacharidok
szulfatáltságától függően. Az 75:25 v/v MeOH:H2O oldószert alkalmazva (22/E ábra)
a diszacharidok visszanyerése 16 óra elteltével 90% alá csökkent, ezen eredmények
összhangban vannak egy korábbi, monoszulfatált diszacharidok stabilitását említő irodalmi
eredménnyel [97]. Ammónium-formiát só hozzáadása (22/F ábra) nem változtatta
számottevően a D0a0, D0a4 és D0a10 diszacharidok bomlásának mértékét, azonban a Da06
komponens bomlása gyorsabbnak mutatkozott, és a 16 órás mérési pontnál ebben az esetben is
90% alatti visszanyerést tapasztatunk. Így általánosságban kijelenthető, hogy metanoltartalmú
injektálási oldószerek esetén az ajánlott maximális tárolási idő 12 óra.
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22. ábra A CS diszacharidok relatív intenzitása 4 °C-os, eltérő időtartamon át történő tárolás után. A:
90:10 v/v ACN:víz, B: 75:25 v/v ACN:víz, C: 75:25 v/v ACN:víz (10 mM ammónium-formiát,
pH = 4,4), D: 50:50 v/v ACN:víz, E: 75:25 v/v MeOH:víz, F: 75:25 v/v MeOH:víz (10 mM
ammónium-formiát, pH = 4,4).

4.2.3.3. Bomlástermékek azonosítása
Ezután célul tűztem ki annak vizsgálatát, hogy a bepárlás, illetve a tárolás során tapasztalt
veszteségek a vegyületek bomlásának vagy pedig a diszacharidok kitapadásának és visszaoldási
nehézségeknek köszönhetők, valamint, hogy az első esetben mik a fő bomlástermékek. Mivel
a szulfátcsoportok vesztése és a monoszacharid egységekre történő degradáció egyaránt
jelentős retenciócsökkenést eredményez az alkalmazott kormatográfiás rendszerben, a
4.1.7. fejezetben bemutatott standard gradiens (23/A ábra) mellett egy eltérő gradienssel is
megvizsgáltam. Ennek során célom volt a korán eluálódó bomlástermékek retenciójának
növelése, majd az el nem bomlott CS diszacharidok gyors elúciója (23/B ábra).
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Megállapítottam, hogy bepárlási kísérletek során vizsgált mintákban bomlástermékek szinte
elhanyagolható mennyiségben voltak jelen, így a veszteségek elsősorban a beszárítás során az
edények falával való nem specifikus kötődésnek tulajdoníthatók. Ezzel szemben a tárolási
kísérletek során vizsgált mintákból jóval nagyobb intenzitással voltak azonosíthatók
bomlástermékek.

A

nem-szulfatált

D0a0

komponens

bomlása

során

keletkező

N-acetilgalaktózamin ([Gal-NAc]-), az egyszeresen és kétszeresen szulfatált komponensek
esetén pedig szulfátvesztéssel (kénsav elimináció) keletkező termékek ([D0a4/D0a6-H2SO4]és [D0a10-H2SO4]-) voltak azonosíthatók (23. ábra), amely összehangban van korábbi
szakirodalmi eredményekkel [96].

23. ábra A CS diszacharid keverék bepárlása után azonosított bomlástermékek kiválasztott ion
kromatogramjai A: standard gradiens, B: módosított gradiens alkalmazásával.
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4.2.3.4. Stabilitás és visszanyerési vizsgálatok összefoglalása
Összefoglalva eredményeinket megállapítható, hogy a bepárlási technikák összehasonlítása
során azt tapasztaltuk, hogy a fűtött vákuumbepárló alkalmazása esetében a minták
vesztesége jelentősen kisebb volt, mint liofilizálás alkalmazásával. A különböző oldószerből
történő bepárlások bebizonyították, hogy a vízből történő beszárítás esetében a veszteség
megközelítőleg 20% volt, azonban szerves oldószer esetén ez az érték akár az 50%-ot is
elérheti. A 4 °C-os tárolás során bebizonyosodott, hogy az általánosan alkalmazott
injektálási oldószerekben a minták stabilitása 12 óráig biztosított. Ennél hosszabb automata
mintaadagolóban való tárolás esetén azonban érdemes figyelmet fordítani az alkalmazott
oldószerre, ugyanis metanoltartalmú oldószerek esetén a minták bomlása gyorsabb volt, mint
az acetonitril tartalmú oldószerek esetében.
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4.3.

Krónikus májbetegségek vizsgálata

4.3.1.

Normál, cirrhotikus és hepatocelluláris karcinóma szövetek etiológia-független
összevetése

A kifejlesztett sógradiens módszerrel célul tűztük ki a CS-összetétel legfontosabb változásainak
meghatározását

az

emberi

máj

cirrhotikus

és

daganatos

rendellenességei

során.

A vizsgálatokhoz a Semmelweis Egyetem I.sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetben
fixált humán szövetmetszeteket használtuk. A minták CS tartalmát enzimatikusan telítetlen
CS diszacharidokká emésztettük kondroitináz-ABC alkalmazásával. Mindegyik csoportban
három beteg szövetmetszeteit emésztettük, és az összes mintát három párhuzamosban
injektáltuk és választottuk el a kifejlesztett µHPLC-MS sógradiens módszerrel.
Mivel a májrákot gyakran cirrhotikus rendellenességek iniciálják, hasonló változásokat vártunk
a CS-tartalomban és a szulfatációs mintázatban. A megnövekedett CS-tartalomra már
rendelkezésre álltak korábbi irodalmi adatok [39, 40], ezért vizsgálataink elsősorban arra
szolgáltak, hogy a sógradiens módszer alkalmazhatóságát korlátozott méretű szövetfelszíni
mintákból bemutassuk, valamint előzetes eredményeket nyújtsanak egy későbbi részletes
tanulmányhoz (4.3.2. fejezet). A teljes CS mennyiség négyszeresére növekedett cirrhosisban és
rákban egyaránt, statisztikai szignifikancia határokon belül azonos mértékben. Amint az a
24. ábrán látható, a relatív szórás 10% alatt maradt (gyakran körülbelül 1-2% körül) az egyes
diszacharidok esetében, és 10% és 22% között volt a kumulatív abszolút mennyiségeknél.
Ez elfogadható biológiai mintákból történő méréseknél, különösen akkor, ha figyelembe
vesszük, hogy szub-pikomólos mennyiségek meghatározását végezzük. Ezért arra a
következtetésre jutottunk, hogy a kidolgozott módszer megbízhatóan alkalmazható
CS diszacharidok biológiai mintákból történő meghatározására.

24. ábra Az egészséges, cirrhotikus és rákos májminták összehasonlítása. A: CS diszacharidok
abszolút koncentrációjának összege (teljes kondroitin-szulfát tartalom). B: A szulfatációs mintázat
változása az egyes állapotokban.

A szulfatációs mintázat változásai érdekes eredményeket mutattak. A diszacharidonkénti
átlagos szulfátcsoportok száma az alábbiaknak bizonyult: egészséges állapotban 0,90,
cirrhotikusban 0,63 és rákos mintákban 0,84. Az egyes diszacharidok arányában lényeges
- 71 -

4. Eredmények és értékelésük

Tóth Gábor, doktori értekezés

változásokat mutattunk ki (24/B ábra). A nem-szulfatált diszacharid (D0a0) a cirrhotikus
állapotban kismértékű növekedést és a rák esetén jelentős csökkenést mutat. A monoszulfátált
komponensek (D0a4 és D0a6) cirrhosis esetén közepes növekedést, míg a rákos elváltozás
során jóval nagyobb növekedést mutatnak, továbbá arányuk kismértékű, de szignifikáns
változást mutatott: az egészséges szövetekben a D0a4/D0a6 arány 2,61 volt, ez cirrhosisban
1,75-re, rákban 1,97-re csökkent. A kétszeresen szulfatált komponens (D0a10) aránya jelentős
csökkenést mutatott mind cirrhotikus, mind rákos állapotokban.
A fent tárgyalt változások azt jelzik, hogy a CS szerepet játszhat a vizsgált működési zavarok
kialakulásában, ezért a továbbiakban részletes vizsgálatokat terveztünk. Ennek első lépése egy
etiológia-függő „pilot study”, amelyet a következő fejezetben mutatok be.
4.3.2.

Etiológia hatása krónikus májbetegségek CS és HS expressziójára

Az etiológia az adott krónikus elváltozást kiváltó/megelőző betegség. A cirrhosis és a HCC
egyaránt számos etiológiával rendelkezhet, mint például alkoholos májbetegség, zsírmáj,
primer szklerotizáló chonlagitis (PSC), és HBV-, valamint HCV vírusfertőzések. Célunk volt
ezek hatását egy „pilot study” keretében feltérképezni a májszövetek kondroitin-szulfát és
heparán-szulfát tartalmára, majd ez alapján egy részletes mintaszám-kalkulációt végezni egy
későbbi nagy esetszámú vizsgálati sorozat tervezéséhez. A vizsgálatok során összehasonlítottuk
a PSC, HBV és HCV eredetű cirrhosist, az alkoholos májbetegség, HBV és HCV eredetű
hepatocelluláris karcinómát, valamint az utóbbi szövetek melletti környező cirrhotikus
májparenchymát (KCMP). Az egyes csoportokhoz tartozó mintaszámokat a 6. és 7. táblázat
mutatja, a részletes betegadatok a Függelék 8.5. fejezetében találhatók. A kis mintaszámú
csoportok miatt részletes statisztikai elemzés elvégzésére nem volt mód.
4.3.2.1. Kondroitin-szulfát láncok összmennyisége és szulfatációs mintázata
Az etiológia figyelembevétele nélkül a kondroitin-szulfát láncok összintenzitása kis
különbségeket mutatott az egyes mintacsoportok között (25/A ábra). Érdekes megfigyelés,
hogy a környező cirrhotikus májparenchyma szövetek CS tartalma medián és átlag tekintetében
egyaránt a HCC-s régiókkal mutat hasonlóságot, míg a cirrhotikus szövetekben némileg
alacsonyabb CS tartalom volt tapasztalható. Ezen megfigyelés összhangban van a 24/A ábrán
bemutatott eredményekkel. A minták jelentős csoporton belüli varianciája miatt azonban nem
különíthetők el egyértelműen a csoportok. Megfigyelve az etiológia eredetű különbségeket,
jelentős különbség tapasztalható a HBV-hez és a HCV-hez köthető cirrhosis esetén, utóbbi
esetben 1,65-ször alacsonyabb CS intenzitás volt megfigyelhető, mint HBV eredetű cirrhosis
esetén (25/B ábra). Fontos megemlíteni továbbá, hogy HCC esetén az eredmények varianciája
jelentősen nagyobb a többi csoporthoz képest a PSC eredetű cirrhosis kivételével. Ebből arra
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következtethetünk, hogy a rákos elváltozások esetén megnövekednek a betegek közti
molekuláris különbségek.

25. ábra Kondroitin-szulfát összintenzitás krónikus májbetegségek esetén. A: Összintenzitás etiológia
figyelembevétele nélkül. B: Összintenzitás az etiológia figyelembevételével.

Hasonló különbség azonban nem fedezhető fel HCC esetén: a vírusos eredetű HCC-k esetén
azonos CS mennyiség volt tapasztalható, ami 1,81–1,83-szor nagyobb volt, mint alkoholos
eredetű cirrhosis okozta HCC esetén. Fontos megfigyelés továbbá, hogy az alkoholos cirrhosis
eredetű HCC esetén alacsonyabb, míg a vírusos eredetű HCC-k esetén magasabb CS mennyiség
tapasztalható a környező cirrhotikus májparenchymához képest. A megnövekedett CS
mennyiség összhangban áll korábbi irodalmi feltételezésekkel [183].
A következő lépésben megvizsgáltuk a CS láncok szulfatáltsági mintázatát, tehát az egyes
diszacharidok relatív intenzitását a teljes CS mennyiséghez képest.
Összehasonlítva a HCC-s és a környező szöveti mintákat nem tapasztalható jelentős eltérés a
szulfatációs mintázat tekintetében, azonban a mérési eredmények terjedelme kb. kétszer
nagyobb a HCC-s minták esetén (26. ábra). Ez azt jelzi, hogy a megnövekedett betegek közti
különbségek nem csak a CS láncok összmennyiségében, hanem azok szerkezetében is jelen
vannak, és ezen eredmények összhangba hozható korábbi szakirodalmi adatokkal is [184, 185].
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26. ábra Kondroitin-szulfát láncok szulfatációs mintázata krónikus májbetegségek esetén az etiológia
figyelembevételével.

Cirrhotikus elváltozások esetén jelentős eltérések tapasztalhatók a különböző etiológiájú
csoportok között és a környező cirrhotikus májparenchymához viszonyítva egyaránt.
A nem-szulfatált D0a0 diszacharid mennyiége a PSC eredetű cirrhosis kivételével azonos volt.
A HBV- és HCV eredetű cirrhosis esetén a KCMP-hez hasonló szulfatációs mintázat volt
tapasztalható, azonban közöttük jelentős eltérés látható a D0a6 diszacharid arányában.
PSC eredetű cirrhosis esetén a szulfatáltság mértéke jelentősen alacsonyabb, mint a fent említett
három csoportban: a D0a0 (nem-szulfatált) diszacharid aránya 1,3-1,5-ször magasabb, míg a
D0a4 és D0a6 (monoszulfatált) diszacharidok aránya jelentősen alacsonyabb volt. A szulfatáció
pozíciójában (6S/4S arány) is jelentős különbségek fedezhetők fel (13. táblázat). Minden
cirrhotikus és HCC csoport esetén megnövekedett 6-O-szulfatációs arány volt tapasztalható a
KCMP-hoz képest, ezek közül is az ALDC eredetű HCC és a PSC eredetű cirrhosis esetén volt
a legmagasabb az arány.
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13. táblázat A 6-O-szulfatált és 4-O-szulfatált CS diszacharidok aránya (D0a6/D0a4) és az átlagos CS
szulfatáció mértékének változása KCMP-hoz képest.
Krónikus májbetegség

Etiológia

Cirrhosis HCC nélkül
Cirrhosis HCC nélkül
Cirrhosis HCC nélkül
HCC
HCC
HCC
Környező cirrhotikus májparenchyma

HBV
HCV
PSC
ALDC
HBV
HCV
Vegyes

6S / 4S arány
2,69
1,86
2,94
3,37
2,35
2,31
1,61

Átlagos szulfatáció
változása
1,03
0,97
0,59
0,92
0,93
0,87
-

A kétszeresen szulfatált D0a10 diszacharid relatív intenzitása – a PSC eredetű cirrhosis
kivételével – minden esetben a legalacsonyabb volt a mintákban, és az átlagos értékét az
etiológia nem befolyásolta, azonban jelentős különbség látható a HCV eredetű cirrhosis és a két
vírusos eredetű HCC-s csoport között.
Az átlagos CS szulfatáció mértéke (egy diszacharid egységre vonatkoztatott szulfátcsoportok
száma) HCC esetén 8–13%-os csökkenést mutatott a környező szövetekhez képest, és az
etiológia hatása nem volt kimutatható. Ezzel szemben a cirrhossisos minták esetében
etiológiától függően eltérő változásokat tapasztaltunk: a vírusos eredetű cirrhosis esetén a
szulfatáció mértéke nagyjából megegyezett a KCMP-ben mérttel, azonban PSC eredetű
cirrhosis esetén 41%-os csökkenés látható (13. táblázat).
A D0a6 diszacharid arányában kimutatott változások fő kiváltó oka a májszövetekben fellépő
gyulladás lehet, ugyanis a kondroitin-szulfát 6-O-szulfatációjáról korábban leírták, hogy
gyulladáscsökkentő hatása van [184], és általánosan elfogadott, hogy a tumorok keletkezése
szorosan kapcsolódik az alacsonyfokú krónikus gyulladások jelenlétéhez [186]. Egy másik,
tumorprogresszióhoz kapcsolódó mechanizmus a tumor-asszociált makrofágok altal szintetizált
növekedési faktorok, citokinek és kemokinek szintjének emelkedése [187]. Az extracelluláris
kondroitin-6-szulfát kölcsönhatást alakít ki a CD44 proteoglikánnal és a TLR 2, 4, 9, valamint
a HARE receptorokkal, így csökkentvén a gyulladást elősegítő citokinek (pl. interleukin-6 és
12) expresszióját és növelve a gyulladást csökkentő markerek (pl. interleukin-10 és TGF-ß)
szintjét a sejtplazmában [184]. Szerepet játszhat ezen változásokban továbbá az is, hogy a CS
6-O-szulfatáció meghatározó funkciókkal bír a fibrozishoz kötődő szöveti regenerációban
[188]. Ez azonban ellentétben áll az eredményeinkkel, ugyanis a fibrózishoz köthető PSC
eredetű cirrhosis esetén jelentős csökkenést tapasztaltunk az átlagos szulfatáció és a
6-O-szulfatáció mértékében egyaránt (26. ábra), így ezen potenciális mechanizmus
felderítésére további kísérletek elvégzése szükséges.
Összefoglalva, a CS láncok vizsgálata során minden összehasonlításban jelentős különbségek
voltak láhatók az összmennyiség tekintetében, azonban a szulfatációs mintázat csak cirrhosis
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esetén mutatott jelentős eltéréseket, a HCC-s etiológiától függetlenül a KCMP-vel azonos
mintázat volt tapasztalható. Bemutattam továbbá, hogy a PSC eredetű cirrhosis teljesen eltérő
szulfatációs mintázatot eredményez minden egyéb mintacsoporthoz képest. A 6-O-szulfatáció
domináns minden vizsgált csoport esetén és a cirrhosisos minták esetén jelentős eltérések
tapasztalhatók a D0a6 diszacharid arányában minden csoportpár összehasonlításban.
4.3.2.2. Heparán-szulfát láncok összmennyisége és szulfatációs mintázata
A HS láncok összmennyiségében jelentős változások láthatók (27. ábra). A cirrhosis mintákban
a HS összmennyisége 1,5-ször alacsonyabb, míg HCC esetén 3,5-ször magasabb volt, mint a
KCMP-ban, összességében 5,2-szeres különbséget eredményezve a cirrhosis és HCC között
(27/A ábra). A HS láncok összmennyisége esetén a csoportokon belüli variancia is jelentős
különbségeket mutat: KCMP és cirrhosis esetén a terjedelem átlagosnak mondható, míg a HCC
esetén kifejezetten nagy, a legnagyobb mért érték 6,8-szorosa a legkisebbnek. Ez a különbség
azonban nem az etiológia hatása miatt van, ugyanis a 27/B ábrán is hasonló tendenciák
figyelhetők meg. A megfigyelt széles terjdelem összhangban van egy nemrégiben megjelent
kutatással a szindekán-1 HS-proteoglikán mennyiségét illetően [135]. Emellett fontos
megemlíteni, hogy a HCC esetén a glükózaminoglikánok mennyisége összefüggésben van a
sejtek differenciáltságával [189], így a tapasztalt nagy varianciát részben ez is okozhatja.
Megfigyelve a cirrhosisos minták etiológia függését (27/B ábra) látható, hogy a HBV eredetű
cirrhosis esetén 2,6–2,8-szor alacsonyabb a HS mennyisége a másik két csoporthoz képest.
Ez az eltérés pontosan eltérő irányú, mint amit a CS láncok összmennyiségében tapasztaltunk,
ahol a HCV eredetű cirrhosis esetén tapasztaltunk 1,7-szer alacsonyabb mennyiséget a HBV
eredetű cirrhosishoz képest (25/B ábra). Ez az ellentétes tendencia nem volt tapsztalható más
csoportpáronkénti összehasonlítás esetén. Emiatt érdemes megvizsgálni, hogy tapasztalható-e
változás teljes proteoglikán mennyiség tekintetében is (4.3.2.4. fejezet).

27. ábra Heparán-szulfát összintenzitás krónikus májbetegségek esetén. A: Összintenzitás etiológia
figyelembevétele nélkül, B: Összintenzitás az etiológia figyelembevételével.
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Ezután megvizsgáltuk a HS láncok szulfatációs mintázatát is. A nem-szulfatált és az
egyszeresen szulfatált diszacharid építőegységek (D0A0, D2A0, D0A6, D0S0) részhányada
domináns az esetek többségében (28/A ábra). A kétszeresen és háromszorosan szulfatált
diszacharidok (D2A6, D2S0, D0S6, D2S6) részhányada és az általuk mutatott változások
egyaránt kisebbek voltak (28/B ábra).

28. ábra Heparán-szulfát láncok szulfatációs mintázata krónikus májbetegségek esetén az etiológia
figyelembevételével.

- 77 -

4. Eredmények és értékelésük

Tóth Gábor, doktori értekezés

A HS diszacharidok mennyiségéről általánosságban elmondható, hogy a cirrhotikus mintákban
a nem-szulfatált diszacharid (D0A0) aránya magasabb, míg az egyszeresen szulfatált
diszacharidok (D0S0, D2S0/D0S6) aránya alacsonyabb volt, mint HCC esetén, így az átlagos
HS szulfatáció mértéke is alacsonyabbnak bizonyult. A kétszeresen és háromszorosan szulfatált
diszacharidok aránya nem mutatott ilyen jellegű egyirányú különbséget cirrhosis és HCC között
(28/B ábra).
A kétszeresen O-szulfatált diszacharid (D2A6) aránya minden csoportban igen alacsony volt
(0,1%–0,6%, 28/B ábra), azonban HBV eredetű cirrhosis esetén 1,9–6,0-szor magasabb, mint
a többi vizsgált csoport esetén.
A környező cirrhotikus májparenchymához képest a szulfatáció mértéke alacsonyabb volt a
cirrhosisos szövetekben, ezek közül is kiemelkedett a PSC eredetű cirrhosis az összes vizsgálati
csoporttól eltérő szulfatációs mintázatával (hasonló jelenség volt tapasztalható CS esetén is
(lásd 4.3.2.1. fejezet). További hasonlóság a CS eredményekkel, hogy a mono-O-szulfatált
diszacharidok (D2A0/D0A6) a D0a4 diszachariddal azonos tendenciákat mutattak (26/B vs
28/B ábra). Ezen jelenség magyarázata további vizsgálatokat vetít előre, ugyanis direkt
szerkezeti összefüggés nincs a komponensek között.
A HBV- és HCV eredetű cirrhosis és HCC minták páronkénti összehasonlítása során azt
láthatjuk, hogy HCC esetén a D0S0 diszacharid aránya 1,3–1,6-szor nagyobb, míg a
D0A0/D0A6 diszacharidok aránya 1,3–2,0-szor kisebb, mint cirrhosis esetén. Ez azt jelzi, hogy
cirrhosissal szemben HCC esetén az N-szulfatáció kerül előtérbe: monoszulfatált komponensek
esetén az N-szulfatált/O-szulfatált arány 1,90-szer magasabb HCC esetén (D0S0 vs
D2A0/D0A6, 14. táblázat), míg a kétszeresen szulfatált komponensek esetén ez az eltérés még
markánsabb, 3,4-szeres (D2S0/D0S6 vs D2A6, 14. táblázat).
Az etiológiának szintén jelentős hatása volt az N/O-szulfatáció arányára, ezek közül a HBV és
HCV összehasonlítását érdemes kiemelni. Cirrhosisos minták esetén ugyan az egyszeresen
szulfatált komponenseknél csak kis mértékben magasabb az N-szulfatáció aránya HCV
etiológiával rendelkező mintákban, azonban a kétszeresen szulfatált diszacharidokat vizsgálva
már 2,12-szeres különbség látható. Ezen jelenség fordítottja látható HCC-s mintáknál: az
egyszeresen szulfatált komponensek esetén a HBV etiológia 1,47-szer magasabb, míg a
kétszeresen szulfatált diszacharidok esetén 1,60-szor magasabb N-szulfatációt eredményezett
(14. táblázat).
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14. táblázat Az egyszeresen és kétszeresen szulfatált diszacharidok esetén az N-szulfatált és
O-szulfatált komponensek aránya (D0S0/D2A0+D0A6 és D2S0+D0S6/D2A6) és az átlagos HS
szulfatáció mértékének változása KCMP-hoz képest.
Krónikus májbetegség

Etiológia

Cirrhosis HCC nélkül
Cirrhosis HCC nélkül
Cirrhosis HCC nélkül
HCC
HCC
HCC
Környező cirrhotikus májparenchyma

HBV
HCV
PSC
ALDC
HBV
HCV
Vegyes

Monoszulfatált Diszulfatált
N/O
N/O
arány
arány
1,11
12,38
1,37
26,23
1,54
25,87
2,22
70,03
3,43
93,05
2,33
58,92
1,42
32,01

Átlagos
szulfatáció
változása
0,91
0,96
0,79
1,14
0,99
1,00
-

Sajnos a szakirodalomban a mai napig nem egyértelmű, hogy a HS láncok N-szulfatációja
pontosan milyen módon és mértékben szabályozott. Például Nakamura és mtsai
megállapították, hogy a primer hepatocarcinómában a HS láncok szulfatáltsága alacsonyabb,
mint a normál májban [190], azonban Kovalszky és mtsai a 6-O szulfatáció kis mértékű
csökkenését és a 3-O-szulfatáció kimértékű növekedését figyelték meg az átlagos szulfatáltság
mértékének változatlansága mellett [191]. Tudjuk azonban, hogy a HS láncok N-szulfatált
doménjeinek hossza korrelál az NDST enzimek szulfátdonorjának (3’-foszfoadenozin-5’foszfoszulfát, PAPS) koncentrációjával [192]. Az NDST enzimek működése ellentétes a
poliszacharid lánc szintéziséért felelős EXT1/EXT2 polimeráz komplexével [193], és az
NDST1 képes kötődni az EXT2-höz, így az N-szulfatáció mértékét az EXT1 és EXT2
expressziója is befolyásolja [194].
Az átlagos HS szulfatáció mértéke alacsonyabb cirrhosisban a KCMP-hoz és a HCC-hez
képest, és az etiológia jelentős hatását figyelhetjük meg. Cirrhosis esetén a HBV etiológia
5,4%-os, míg a PSC etiológia 27%-kal alacsonyabb szulfatációt eredményezett a HCV-hez
képest. HCC esetén a vírus eredetű megbetegdések a KCMP-vel azonos mértékű szulfatációt
eredményeztek, míg ALDC eredetű HCC esetén 14%-kal nagyobb a szulfatáció mértéke
(14. táblázat).
4.3.2.3. CS és HS szerkezeti változások összevetése, kitekintés
Az előző két fejezetben megfigyelhettük, hogy a megbetegedések etiológiájának jelentős hatása
van a CS és a HS láncok szulfatációjára egyaránt. A két vegyületcsalád átlagos szulfatációjának
mértéke között direkt korreláció kizárólag a PSC-eredetű cirrhosis esetén volt megfigyelhető,
a CS és a HS egyaránt jelentősen kisebb mértékben szulfatálódott, mint a többi vizsgált
csoportban. A HBV- HCV és ALDC eredetű minták esetén szignifikáns egyirányú vagy
ellentétes változások nem voltak megfigyelhetők.
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A PSC etiológia a szulfatáltság mértéke mellett teljesen eltérő szulfatációs mintázatot is
eredményezett a többi mintacsoporttól CS és HS láncok tekintetében egyaránt. Ennek egyik
magyarázata lehet, hogy az ebben a csoportban vizsgált minták közül az egyik fibrosisos volt,
egy másik pedig a fibrosis-cirrhosis transzformáció határán mozgott. Ezen eredmények azonban
nem tértek el a tisztán PSC-eredetű cirrhosisos mintától: ebben a vizsgálati csoportban
tapasztaltuk a legkisebb szórást szinte minden diszacharid esetén, kizárólag a CS
összintenzitásában volt nagy variancia tapasztalható. Ennek alapján feltételezhető, hogy a
fibrosis-cirrhosis átalakulás során a CS összmennyisége változik, azonban a láncok
szulfatáltsága változatlan marad. Ezzel összekapcsolódóan fontos megemlíteni továbbá, hogy a
HCC-s minták közül az egyik HBV-eredetű fibrosis etiológiával rendelkezett, és abban az
esetben jelentősen alacsonyabb CS szulfatáció és teljes HS tartalom volt tapasztalható.
Összességében tehát a szövetek fibrotikus karakterisztikája jelentősen befolyásolja a GAG
összetételt, így a további vizsgálatokhoz való mintagyűjtés során mindenképpen figyelembe
kell venni.
4.3.2.4. Proteoglikánok expressziója cirrhosisos szövetekben
Az előző fejezetekben bemutatásra került, hogy az etiológia jelentős hatással van a CS és HS
láncok összemennyiségére egyaránt, különös tekintettel a HBV és HCV eredetű cirrhosisok
esetén megjelenő ellentétes irányú változásra (25/B és 27/B ábra). Emiatt részletes „shotgun
proteomikai” vizsgálatot végeztünk a cirrhotikus szövetekben található proteglikánok
mennyiségének meghatározására (lásd 3.11. fejezet). Célunk volt felderíteni, hogy a GAG
láncokban tapasztalható mennyiségi változások megjelennek-e a proteoglikán vázfehérjék
szintjén is (tehát a proteoglikánok összmennyiségének változása okozza az eltéréseket) vagy
kizárólag a hozzájuk kapcsolódó GAG láncok mennyiségének és/vagy hosszának változása
okozza az eltéréseket. A fehérjék jelölésmentes kvantitatív adatain elvégzett Kruskal-Wallis
próba alkalmazásával azt találtuk, hogy az azonosított proteoglikán vázfehérjék egyike sem
mutatott szignifikáns mennyiségi változást a vizsgált mintacsoportok között (15. táblázat).
15. táblázat Proteoglikán vázfehérjék mennyiségi eltéréseihez tartozó Kruskal-Wallis p-értékek
cirrhosisos szövetek shotgun proteomikai vizsgálata alapján.
Uniprot azonosító
P20774
P07585
P21810
Q99715
P16070
P98160
P13611
O00468
P51884

Proteoglikán
Mimekán
Dekorin
Biglikán
Kollagén alfa-1(VIII) lánc
CD44
Perlekán
Verzikán
Agrin
Lumikán
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Ezen eredmények összhangban vannak egy nemrégiben megjelent kutatással, ahol kimutatták,
hogy a szindekán-1 proteoglikán szintjében nem volt kimutatható különbség eltérő etiológiájú
cirrhosisos szövetekben [135]. Érdekes felfedezés azonban, hogy a proteglikánok mennyisége
cirrhosisban nem változik, ugyanis a rákos elváltozások során (ideértve a májrákot is)
kifejezetten

nagy mennyiségi

változások

is

tapasztalhatóak

egyes

proteoglikánok

mennyiségében [195, 196]. Ezen eredmények alapján érdemes célzott proteomikai vagy
molekuláris biológiai vizsgálatokat végezni annak érdekében, hogy az etiológia hatását a
proteoglikánok expressziójára meghatározhassuk cirrhosis és HCC esetében egyaránt.
4.3.2.5. Minimális mintaszám becslése későbbi nagy esetszámú vizsgálatokhoz
Végezetül a CS és HS láncok szulfatáltsági mintázata alapján megbecsültük az ideális minimum
mintaszámot egy későbbi nagy esetszámú vizsgálati sorozathoz. A mérési adatok várható értéke
és varianciája alapján minden mintacsoportban minden egyes diszacharidra kiszámítottuk a
minimális esetszámot, ami mellett az elkülöníthetővé válik bármelyik másik csoporttól
(16. táblázat). Az eredmények alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az ideális
mintaszám körülbelül csoportonként 35, ami mellett várhatóan CS esetén 15, HS esetén pedig
14 összehasonlítás szerinti megkülönböztetés valósítható meg. A mintaszámok további
emelésével a lehetséges megkülönböztetések száma nem emelkedik számottevően, így a
gyakorlatban nem éri meg több mintát vizsgálni.
16. táblázat Minimális mintaszám becslése az egyes csoportok elkülöníthetőségéhez az adott
diszacharidok relatív mennyisége alapján.
Krónikus májbetegség
Cirrhosis HCC nélkül
Cirrhosis HCC nélkül
Cirrhosis HCC nélkül
HCC
HCC
HCC

Etiológia
HBV
HCV
PSC
ALDC
HBV
HCV

Környező cirrhotikus
májparenchyma

Vegyes

Krónikus májbetegség
Cirrhosis HCC nélkül
Cirrhosis HCC nélkül
Cirrhosis HCC nélkül
HCC
HCC
HCC

Etiológia
HBV
HCV
PSC
ALDC
HBV
HCV

Környező cirrhotikus
májparenchyma

Vegyes

D0a0
94
41
6611
17
10
6

D0a4
33
13
62
19
25
13

D0a6
499
264
236
32
8
6

D0a10
94434
22
61
17
147
240

68

29

60

19

D0A0
417
308
114

D2A0/D0A6
75
32
276

D0S0
1341
109
378

D2S0/D0S6
75
393
306

D2S6
119
179
2957

8
728
41

34
23
14

30
65
63

D2A6
41
32
52
278
203
106

5
54
114

5
287
8

12

14

11

353

42

33
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Prosztatarákos elváltozások vizsgálata

A prosztatarákos elváltozások vizsgálata során jóindulatú prosztatamegnagyobbodással és
prosztatarákkal diagnosztizált betegektől származó szövetmetszetek kondroitin-szulfát és
heparán-szulfát tartalmának változásait vizsgáltam meg. A minták besorolására számos
lehetőség állt rendelkezésünkre: a betegek klinikai és patológiai stádiuma, a minták TNM
besorolása, patológiai- és Gleason grádus, PSA-vérszint, valamint az ezekből származtatható
kockázati csoport besorolások (Gleason, Gleason+PSA+TNM, ISUP, CAPRA, D’Amico
kockázati csoportok). Jelen dolgozat terjedelme nem teszi lehetővé az összes besorolás szerinti
változások bemutatását, így példaként a BPH és eltérő műtéti eljárások során vett PCa minták
rövid általános jellemzése után a Gleason grádusok alapján minden ráktípusra általánosan
alkalmazott kockázati csoport besorolás szerinti eltéréseket fogom bemutatni. Az elemzés
alapját a CS és HS összemennyisége, a szulfatációs mintázat (az egyes diszacharidok relatív
intenzitása), az átlagos szulfatáció mértéke (egy diszacharid egységre jutó szulfátcsoportok
száma), valamint a szulfatáció pozíciójának változása (CS esetén 6S/4S arány, HS esetén
O/N-szulfatáció aránya) fogja képezni.
4.4.1.

BPH és tumoros minták általános összehasonlítása

Első lépésben a BPH-s és prosztatarákos minták általános összehasonlítását mutatom be, PCa
minták esetén különbséget téve a radikális prosztatektómia (RPE) és a palliatív transzuretrális
rezekció (pTURP) során vett tumoros minták között. A változások mértékét a csoportátlagok
alapján számolt értékekkel fogom bemutatni.
4.4.1.1. Teljes GAG intenzitások
A CS láncok összmennyiségében 1,75–1,82-szeres növekedés tapasztalható a rákos mintákban
a BPH-hoz képest, azonban ez az eltérés csak az RPE csoporttal történő összehasonlítás során
bizonyult szignifikánsnak (p=0,0056) az adatok PCa mintákban tapasztalható nagy terjedelme
miatt (29/A ábra). A HS láncok összmennyiségében nem tapasztalható szignifikáns eltérés,
azonban az RPE-n átesett PCa-s minták esetében 1,33–1,44-szer nagyobb HS intenzitás
mérhető, mint a másik két csoportban (29/B ábra). A CS mennyiségének növekedése
összefüggésbe hozható az androgén-dependens folyamatokban felülexpresszált növekedési
faktorok, pl. TGF-β által iniciált változásokkal [197].
Egyéb ráktípusok esetén már kimutatták, hogy tumoros elváltozásokhoz köthető eltéréseket a
strómában a CS láncok felhalmozódása jellemzi, amiért a kondroitin-szintáz-1 enzimet kódoló
CHSY-1 gén expressziójának növekedése felelős [183, 198]. A 29/A ábrán bemutatott
eredmények ezzel összhangban vannak, így erősítik azt a feltételezést, hogy ez a jelenség
általánosan igaz lehet a tumoros környezetben jelen lévő változások jelentős részére. Ezen
feltételezéssel szemben áll viszont az, hogy a 4.3.2.1. fejezetben bemutatott változások esetén
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az ALDC etiológiával rendelkező HCC-s minták esetén a CS összmennyiségének csökkenését
tapasztaltuk (azonban a vírusos eredetű HCC esetén szintén növekedés volt tapasztalható).

29. ábra BPH, radikális prosztatektómia (RPE) és palliatív transzuretrális rezekció (pTURP) során
vett szövetminták GAG összmennyiségének összehasonlítása.
A: Kondroitin-szulfát, B: Heparán-szulfát. (**:p<0,01).

4.4.1.2. Kondroitin-szulfát láncok szulfatációja
A CS láncok szulfatációjának vizsgálata során megfigyeltük, hogy a domináns diszacharid
építőegység a nem-szulfatált D0a0 és a monoszulfatált D0a6 voltak. A D0a0 relatív
intenzitásában a PCa minták esetén kismértékű csökkenés látható a BPH-hoz képest, és a
pTURP minták esetén a D0a0 relatív intenzitása 16,3%-kal alacsonyabb volt, mint RPE
esetében, azonban ezek az eltérések nem bizonyultak szignifikánsnak (30/A ábra). Szintén nem
volt kimutatható eltérés a kétszeresen szulfatált D0a10 relatív intenzitásában (30/D ábra).
A monoszulfatált diszacharidok relatív intenzitásában ezzel szemben jelentős és szignifikáns
eltéréseket mutattunk ki. A D0a4 relatív intenzitása BPH-hoz képest RPE-s minták esetén
1,38-szor (p=0,0054), míg a pTURP minták esetén 1,86-szor alacsonyabb volt (30/B ábra).
Ezzel ellentétes változás látható D0a6 esetén: BPH-hoz képest az RPE-s minták esetén
1,21-szeres (p=0,0015), míg a pTURP minták esetén 1,55-szörös (p=0,0016) növekedés volt
tapasztalható. Elkülöníthető volt továbbá az RPE és pTURP csoport is egymástól, utóbbiban
átlagosan 28%-kal nagyobb relatív intenzitás (p=0,0417) volt mérhető (30/C ábra).
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30. ábra BPH, radikális prosztatektómia (RPE) és palliatív transzuretrális rezekció (pTURP) során
vett szövetminták CS mintázatának összehasonlítása. A: D0a0, B: D0a4, C: D0a6, D: D0a10 relatív
intenzitása. (*:p<0,05, **:p<0,01).

Az átlagos CS szulfatáció mérétéke PCa esetén kis mértékben magasabbnak bizonyult a
BPH-nál (31/A ábra), azonban ennél sokkal markánsabb eltérés tapasztalható a szulfatáció
pozícióját összehasonlítva. Ennek jellemzésére a 6-O-szulfatált és a 4-O-szulfatált
diszacharidok (D0a6 és D0a4) relatív intenzitásának arányát alkalmaztuk. A 31/B ábrán látható,
hogy BPH-hoz képest, az RPE-s minták esetén a 6S/4S arány 2,35-ször magasabb (p=0,0015),
míg ez az eltérés a pTURP minták esetén 5,25-szörös (p=0,0117), így a két eltérő tumoros
csoport között is jelentős, 2,23-szoros különbség (p=0,0390) volt mérhető. A szulfatáció
változásai összhangban vannak egy korábbi szakirodalmi eredménnyel, ahol a szövetből
extrahálható proteoglikánok GAG összetételét vizsgálták [199].

31. ábra BPH, radikális prosztatektómia (RPE) és palliatív transzuretrális rezekció (pTURP) során
vett szövetminták CS szulfatációjának összehasonlítása. A: Átlagos CS szulfatáció mértéke (egy
diszacharid egységre jutó szulfátcsoportok száma), B: 6-O-szulfatáció és 4-O-szulfatáció aránya
(D0a6/D0a4 arány). (*:p<0,05, **:p<0,01).
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4.4.1.3. Heparán-szulfát láncok szulfatációja
A HS láncok szulfatációs mintázatát vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy a legnagyobb
mennyiségben jelen lévő építőegység a nem-szulfatált D0A0 diszacharid volt, amelyet a
mono-O-szulfatált

D0A0/D0A6 izomerpár

és

a mono-N-szulfatált

D0S0

követett.

A kétszeresen és háromszorosan szulfatált diszacharidok csak kis mennyiségben voltak jelen,
0,1%–8,2% relatív mennyiségben. Az előző fejezetben CS esetén bemutatott markáns
változások a szulfatációs mintázatban HS esetén nem tapasztalhatók, azonban a BPH és az RPE
csoportok között 6–12%-os szignifikáns eltérések tapasztalhatók a nem-szulfatált és
monoszulfatált komponensek relatív intenzitásában (32/A-C ábra).

32. ábra BPH, radikális prosztatektómia (RPE) és palliatív transzuretrális rezekció (pTURP) során
vett szövetminták HS szulfatációs mintázatának összehasonlítása.
A: D0A0, B: D2A0/D0A6, C: D0S0, D: D2A6, E: D2S0/D0S6, F: D2S6 relatív intenzitása.
(*:p<0,05, **:p<0,01).
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Az átlagos HS szulfatáció mértéke kismértékben (4-5%) alacsonyabb volt a prosztatarákos
mintákban, mint a BPH-ban. Érdekes ezt az eredményt összevetni az átlagos CS szulfatációval
(33/A vs 31/A ábra), ahol ezzel ellentétes tendenciát tapasztaltunk.
A HS láncokon elhelyezkedő szulfátcsoportok kapcsolódhatnak a gyűrűhöz O vagy N
atomokon keresztül (4. táblázat). Mivel a különböző pozíciókban való szulfatációt eltérő
enzimek végzik, jelentőséggel bírhat a szulfatációs pozíciók túlsúlyának megváltozása a
daganatos elváltozások során. Ennek vizsgálatára az O/N-szulfatáció arányát alkalmaztuk, ami
a monoszulfatált diszacharidok esetén a D2A0/D0A6 és a D0S0 diszacharidok aránya, míg
diszulfatált diszacharidok esetén a D2A6 és a D2S0/D0S6 diszacharidok aránya volt. Érdekes
megfigyelés, hogy az RPE és pTURP csoportok eltérő irányú változásokat mutattak BPH-hoz
képest. RPE esetén a monoszulfatált diszacharidok O/N aránya 19%-kal alacsonyabb
(p=0,0067), a diszulfatáltaké pedig 25%-kal alacsonyabb (p=0,041) volt (33/B,C ábra). Ezzel
szemben a pTURP csoportban BPH-hoz képest rendre 26%-kal (p=0,043) és 14%-kal
magasabb értékek voltak mérhetők (33/B,C ábra).

33. ábra BPH, radikális prosztatektómia (RPE) és palliatív transzuretrális rezekció (pTURP) során
vett szövetminták HS szulfatációjának összehasonlítása. A: Átlagos HS szulfatáció mértéke (egy
diszacharid egységre jutó szulfátcsoportok száma), B: Monoszulfatált diszacharidok O- és
N-szulfatációjának aránya, C: Diszulfatált diszacharidok O- és N-szulfatációjának aránya.
(*:p<0,05, **:p<0,01).

Összefoglalásként elmondható, hogy a prosztatarákban a BPH-hoz képest a CS láncok
mennyisége és átlagos szulfatációja is növekszik, míg a HS láncok mennyisége kismértékben
nő, viszont az átlagos szulfatációjuk csökken. A szulfatációs mintázat tekintetében jelentős
különbségek voltak kimutathatók a CS láncokon, különös tekintettel a szulfatáció pozíciójának
(6S/4S arány) változására. HS esetén sokkal kisebb mértékűek a változások, azonban a
szulfatáció pozíciója (O/N arány) ebben az esetben is szignifikáns eltéréseket mutatott BPH és
PCa között.
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BPH és különböző kockázati besorolású prosztatarákos szövetek GAG
tartalmának összehasonlítása

4.4.2.1. GAG-ok összmennyiségének változása
A CS láncok összmennyiségében szignifikáns növekedés tapasztalható a prosztatarákos
szövetekben a BPH-hoz képest. Az alacsony kockázati csoportban ez az emelkedés 1,61-szeres
(p=0,0197), a közepes kockázati csoportban 1,88-szoros (p=0,0361), míg a magas kockázati
csoportban 1,94-szeres (p=0,0032) volt. Statisztikailag szignifikáns eltérések nem mutathatók
ki az egyes kockázati csoportok között, azonban az átlag és medián értékek kismértékű
növekedése tapasztalható a PCa progressziójával (34/A ábra). A leírt változások alátámasztják,
hogy a CS láncok mennyiségének emelkedése már a prosztatarák kialakulásának korai
szakaszában előrejelezheti a tumor fejlődését, valamint kapcsolat lehet a CS láncok mennyisége
és a tumorok agresszivitása között is [200, 201]. A HS láncok mennyiségében szintén
kismértékű növekedés (1,32-1,42-szeres) tapasztalható a PCa szövetekben a BPH-hoz képest,
azonban ebben az esetben kizárólag az alacsony kockázatú csoport HS mennyiségének
emelkedése bizonyult statisztikailag szignifikánsnak (34/B ábra).

34. ábra BPH és különböző kockázati besorolású (alacsony, közepes, magas) prosztatarákos minták
glükózaminoglikán összmennyisége. A: Kondroitin-szulfát, B: Heparán-szulfát.
(*:p<0,05, **:p<0,01).
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4.4.2.2. Kondroitin-szulfát szulfatációja
A CS láncok építőegységei között a domináns diszacharid a nem-szulfatált (D0a0) építőegység
volt, kivéve a magas kockázati csoportot. Érdekes tendencia figyelhető meg a D0a0
mennyiségének változásában, ugyanis az alacsony kockázati csoportban magasabb a relatív
intenzitása, mint BPH esetén, azonban a PCa progressziójával jelentős csökkenés tapasztalható
(35/A ábra). Szignifikáns eltéréseket mutattunk ki a magas kockázati csoportban a BPH-hoz
képest (p=0,0328) és az alacsony kockázati csoporthoz képest (p=0,0021). A legkisebb
mennyiségű építőegység a kétszeresen szulfatált D0a10 diszacharid volt, és ugyan hasonló
irányú változások voltak kimutathatók, mint a D0a0 esetében, ezen eltérések nem voltak
statisztikailag szignifikánsak (35/B ábra).

35. ábra BPH és különböző kockázati besorolású (alacsony, közepes, magas) prosztatarákos minták
CS szulfatációs mintázata. A: D0a0, B: D0a10, C: D0a4, D: D0a6.
(*:p<0,05, **:p<0,01, ***:p<0,001).
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A legjelentősebb eltérések a monoszulfatált komponensek relatív intenzitásában voltak
kimutathatók (35/C és 35/D ábra). A D0a4 diszacharid szignifikánsan alacsonyabb relatív
intenzitást mutatott PCa-ban, mint BPH-ban, és a PCa progressziójával egy további csökkenő
tendencia figyelhető meg, ez utóbbi azonban nem bizonyult statisztikailag szignifikánsnak.
A D0a6 diszacharid az izomerével ellentétes tendenciát mutatott: az alacsony kockázati
csoportban kismértékű emelkedés figyelhető meg BPH-hoz képest, azonban nagy mértékű
relatív intenzitás növekedés volt kimutató a PCa progressziójával. A magas kockázati csoportba
tartozó minták statisztikailag elkülöníthetők voltak a BPH, az alacsony és a közepes kockázati
csoporttól egyaránt (rendre p=0,00014, p=0,00029 és p=0,0157), valamint szignifikáns
különbség látható (p=0,0062) a BPH és a közepes kockázati csoportba tartozó minták között is
(35/D ábra).
Mivel jelentős változások mutathatók ki az egyes diszacharidok relatív intenzitásában, érdemes
alaposabban szemügyre venni a szulfatáció mértékének alakulását is. Az átlagos CS szulfatáció
mértéke a BPH-hoz képest 3,7%-kal csökkent az alacsony kockázati csoportban, azonban a PCa
a progressziójával jelentős növekedés tapasztalható: 7,4% a közepes kockázati csoportban,
valamint 18,5% a magas kockázati csoportban (36/A ábra). A magas kockázati csoportba
tartozó minták statisztikailag elkülöníthetők voltak a BPH és az alacsony kockázati csoporttól
egyaránt (rendre p=0,0274, p=0,0039).

36. ábra BPH és különböző kockázati besorolású (alacsony, közepes, magas) prosztatarákos minták
átlagos CS szulfatációjának mértéke (A) és a monoszulfatált izomerpárok aránya
(D0a6/D0a4 arány) (B). (*:p<0,05, **:p<0,01, ***:p<0,001).
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A 35. ábrát megfigyelve látható, hogy az átlagos CS szulfatáció mértékének növekedése annak
tulajdonítható, hogy a D0a6 komponens relatív intenzitása nagyobb mértékben növekszik, mint
amilyen mértékben a D0a0 és D0a4 komponensek aránya csökken. A CS láncok szulfatációs
pozícióinak változását már korábban is kimutatták rákos elváltozások esetén [202], így az
általunk kimutatott ellentés irányú D0a4 és D0a6 változást érdemes részletesebben is
megvizsgálni. A 6S/4S arányban jelentős növekedés látható az összes PCa kockázati csoport
esetén a BPH-hoz viszonyítva (átlag tekintetében rendre 1,4-szeres, 1,7-szeres és 6,0-szoros a
PCa progressziójával), és az összes vizsgálati csoport közötti eltérés statisztikailag szignifikáns
volt, kivéve az alacsony és közepes kockázati csoport összehasonlítását (36/B ábra és
17. táblázat). Ezen változásokért a kondroitin-6-szulfotranszferáz enzimeket kódoló CHST3 és
CHST7 gének expressziójának megváltozása lehet felelős [24]. Emellett érdekes megfigyelés a
kondroitin-4-szulfotanszferáz -1 enzim aktivitásának eltérése is. A D0a4 és a D0a10 egyaránt
csökkenő tendenciát mutatnak a PCa progressziójával, azonban utóbbi jóval kisebb mértékűt,
valamint a BPH és az alacsony kockázatú PCa összevetésében ellentétes tendencia
tapasztalható. Emiatt nem jelenthető ki egyértelműen, hogy az enzimet kódoló CHST11 gén
alulexpresszálódna a PCa progressziójával, valószínűleg egyéb enzimaktivitást befolyásoló
tényezők is szerepet játszanak a változások kialakulásában. Eredményeink alátámasztják
továbbá, hogy a CS mennyiség növekedése a 6-O-szulfatáció arányának párhuzamos
növekedésével összefüggésbe hozható a szöveti átrendeződéssel és a tumorprogresszióval
[184]. A 6-O-szulfatáció előtérbe kerülése növeli a CS láncok kötődési képességét a növekedési
faktorok jelentős részével, így elősegítve a jelátvitelt [203].
17. táblázat 6-O-szulfatáció és 4-O-szulfatáció aránya, és a vizsgált csoportok páronkénti
összehasonlításához tartozó p-értékek.

BPH

Alacsony
kockázatú
PCa

Közepes
kockázatú
PCa

Magas
kockázatú
PCa

6S/4S-CS arány átlag
6S/4S-CS arány medián
p-érték alacsony kockázatú PCa-val

1,70
1,32
0,03293

2,38
2,25
-

2,84
2,31
-

10,2
3,16
-

p-érték közepes kockázatú PCa-val

0,00199

0,27660

-

-

p-érték magas kockázatú PCa-val

0,00039

0,00876

0,03293

-

A makrofágokkal való kölcsönhatások szintén jelentős funkcióját jelentik a kondroitin-szulfát
láncoknak a protumor–antitumor egyensúly fenntartásán keresztül. A kondroitin-6-szulfát
gátolja a gyulladáskeltő molekulák felszabadulását a makrofágokból, gátolja a gyulladásos
mediátorok egy jelentős részét és az NF-κB aktivációt, így a növekvő mennyiségű C-6-S
fenntartja a sejtek M2 polarizációját, így elősegítve a tumorok életben maradását [204-206].
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Fontos megemlíteni továbbá, hogy a magas kockázatú PCa esetén a 6S/4S arány
hozzávetlőegesen háromszor akkora terjedelemmel írható le, mint a többi vizsgált csoportban.
A csoportok mediánértékeit figyelembe véve 1,70-szeres, 1,75-szörös, valamint 2,40-szeres
növekedés tapasztalható BPH-hoz képest a PCa progressziójával (17. táblázat).
Végezetül, főkomponens analízist végeztünk az egyes minták szulfatációs mintázata alapján
annak felderítésére, hogy a fent részletezett eltérések lehetővé teszik-e az egyes csoportok
elkülönítését. Megállapítottuk, hogy főkomponens analízis során egyik vizsgálati csoport sem
különül el teljesen egymástól, azonban a magas kockázatú és BPH-s minták közötti átfedés a
legkisebb (37. ábra).

37. ábra BPH és különböző kockázati besorolású (alacsony, közepes, magas) prosztatarákos minták
szulfatációs mintázata alapján végzett főkomponens analízis.
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4.4.2.3. Heparán-szulfát szulfatációja
A HS láncok szulfatációja esetén kisebb és kevésbé szignifikáns változások voltak
kimutathatók, mint a korábban tárgyalt CS láncok esetén. A legnagyobb mennyiségben jelen
lévő építőegység a nem-szulfatált D0A0 diszacharid volt (38. ábra). A mono-O-szulfatált
D0A0/D0A6 izomerpár a D0A0-hoz hasonló mennyiségben volt jelen, míg a mono-N-szulfatált
D0S0 átlagosan 4–5-ször kisebb mennyiségben. A kétszeresen és háromszorosan szulfatált
diszacharidok csak kis mennyiségben voltak jelen, a D2A6 és a D2S6 jobbára 1% alatti
mennyiségben, míg a D0S0/D0S6 izomerpár 1–5% közötti relatív mennyiségben.

38. ábra BPH és különböző kockázati besorolású (alacsony, közepes, magas) prosztatarákos minták
HS szulfatációs mintázata. A: D0A0, B: D2A0/D0A6, C: D0S0, D: D2A6, E: D2S0/D0S6, F: D2S6
relatív intenzitása. (*:p<0,05, **:p<0,01).

Szignifikáns eltéréseket azonosítottunk a BPH és közepes kockázati csoportba tartozó minták
között a D0A0 (10% növekedés, p=0,0094) és a D2A0/D0A6 izomerpár (16% csökkenés,
p=0,0022) relatív intenzitásában, valamint a BPH és az alacsony kockázati csoportba tartozó
minták között a D2A0/D0A6 izomerpár (9% csökkenés, p=0,0411) és a D0S0 (11% növekedés,
p=0,0319) relatív intenzitásában (38/A–C ábrák). A kétszeresen és háromszorosan szulfatált
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diszacharidok relatív intenzitásában nem volt szignifikáns változás, azonban mindhárom
esetben csökkenő tendenciát figyelhetünk meg a PCa progressziójával (38/D–F ábrák).
Az átlagos HS szulfatáció mértéke 0,45–0,80 szulfátcsoport/diszacharid tartományba esett
(39/A ábra), és a nem-szulfatált D0A0 relatív intenzitás növekedésének, valamint a szulfatált
komponensek csökkenésének köszönhetően PCa-ban alacsonyabb a szulfatáció, mint BPH
esetén, és egy további csökkenő tendencia tapasztalható. Azonban ez a változás a nagy
csoportokon belüli variancia miatt kizárólag a BPH és a közepes kockázati csoport
összehasonlításában bizonyult szignifikánsnak (39/A ábra). Összevetve a 38/B–38/C és a
38/D–38/E ábrákat látható, hogy az alacsony kockázati csoportban az O-szulfatált
komponensek aránya csökken, az N-szulfatált komponensek aránya viszont növekszik a
BPH-hoz képest. Érdekes megfigyelés továbbá, hogy míg az N-szulfatált komponensek aránya
folyamatos csökkenést mutat a PCa progressziójával, az O-szulfatált komponensek (ideértve az
eddig nem tárgyalt D2S6-ot is) már a közepes kockázati csoportban elérik a minimumukat, és
a magas kockázati csoportban nagyjából azzal megegyező arányt mutatnak. A fent leírtak
alapján kimondható, hogy az N-szulfatáció O-szulfatációhoz viszonyított aránya kis mértékben
megnövekszik prosztatarák esetén BPH-hoz képest (39/B,C ábrák), azonban a magas kockázati
csoportban kismértékű növekedés tapasztalható a monoszulfatált diszacharidok O/N arányában.

39. ábra BPH és különböző kockázati besorolású (alacsony, közepes, magas) prosztatarákos minták
HS szulfatációjának részletes összehasonlítása. A: Átlagos HS szulfatáció mértéke (egy diszacharid
egységre jutó szulfátcsoportok száma), B: Monoszulfatált diszacharidok O- és N-szulfatációjának
aránya, C: Diszulfatált diszacharidok O- és N-szulfatációjának aránya. (*:p<0,05, **:p<0,01).
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Prosztatarákos betegek túlélésének becslése

Ezen lépésben megvizsgáltuk, hogy a radikális prosztatektómián átesett betegek túlélésének
valószínűsége becsülhető-e a szövetekben jelen lévő GAG-ok mennyisége és szulfatációja
alapján. Ennek vizsgálatához betegség-specifikus Kaplan-Meier (KM) túlélési görbéket
készítettem. A KM ábrák megmutatják, hogy a vizsgált populációban a mintavétel időpontját
követően milyen időpontban történt esemény [207], ami esetünkben a prosztatarákhoz köthető
halálozás. A vizsgálat idejében életben maradt vagy nem prosztatarákhoz köthető oknál fogva
elhunyt betegek cenzorált (megszűntetett megfigyelésű) adatokként szerepelnek.
Mivel minden vizsgált paraméter folyamatos változó, a KM-analízis során automatikus
vágópontot állítottam be, ami azt jelenti, hogy az adott változó szintjében a szoftver azt az
értéket határozza meg vágópontként, ami a legjobb statisztikai elkülöníthetőséget teszi
lehetővé. Az adatokat így dichotomizáltuk, a vágópontnál nagyobb értékeket „magas” változó
szintként, míg a kisebbeket „alacsony” változó szintként definiáltuk.
A kondroitin-szulfát mérési adatokat KM-analízisnek alávetve az látható, hogy szignifikánsan
különböző túléléssel bíró csoportok (logrank P < 0,05) alakíthatók ki a D0a10 diszulfatált
diszacharid relatív intenzitása és a monoszulfatált diszacharidok aránya (6S/4S arány) alapján,
rendre 3,23 és 3,51-es kockázati rátával (40. ábra).

40. ábra Szignifikánsan különböző túlélést mutató KM-ábrák a szövetek kondroitin-szulfát tartalma
alapján. A: D0a10 relatív intenzitás, B: CS 6S/4S arány.

Teljesen eltérőnek tekinthető az itt feldolgozott adatsor a 4.4.1.–4.4.2. fejezetekben bemutatottól
(a túlélésbecslést csak RPE minták esetén végeztük el, valamint a túlélés hossza és a Gleason
kockázati csoport független változók), érdemes azonban összevetést tenni a két elemzés között.
A 35/B ábrán látható, hogy a PCa-s betegek esetén a kockázati besorolás növekedésével
csökken a D0a10 relatív intenzitása, és a 40/A ábrán is látható, hogy a „magas” D0a10 relatív
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intenzitású minták esetén kedvezőbb a túlélés. Hasonló és markánsabb egyezés tapasztalható a
6S/4S arány alapján becsült túlélés a kockázati csoportba sorolás között: magasabb 6S/4S
arányhoz kedvezőtlenebb túlélési valószínűség és magasabb Gleason kockázati csoport tartozik
(36/B ábra vs 40/B ábra).
A heparán-szulfát mérési adatokat KM-analízisnek alávetve az látható, hogy szignifikánsan
különböző túléléssel bíró csoportok (logrank P < 0,05) alakíthatók ki a teljes HS tartalom,
valamint a D2S0/D0S6 és a D2S6 HS diszacharidok relatív intenzitása alapján, rendre 3,34-es,
4,00-s, és 4,76-os kockázati rátával (41. ábra).

41. ábra Szignifikánsan különböző túlélést mutató KM-ábrák a szövetek heparán-szulfát tartalma
alapján. A: Teljes HS tartalom, B: D2S0/D0S6 relatív intenzitás, C: D2S6 relatív intenzitás.

Összevetve a KM-analízis és a kockázati csoportba sorolás során mutatkozó változásokat,
egyértelmű hozzárendelés csak a D2S0/D0S6 diszacharid esetén állapítható meg: alacsonyabb
relatív intenzitás magasabb kockázati csoporthoz (38/E ábra) és kisebb túlélési valószínűséghez
(41/B ábra) társul. A másik két esetben ezek a változások eltérő irányúak.
Összefoglalva a KM-analízis eredményeit elmondható, hogy a kondroitin-szulfát és a
heparán-szulfát szulfatációjában, valalmint a HS teljes mennyiségében felfedezhetők voltak
olyan változások, amelyek lehetővé teszik a radikális prosztatektómián átesett betegek
KM-analízis során való túlélésbecslését. Ezek az eltérések a HS esetén kockázati rátában és a
megkülönböztetés szignifikanciájában (logrank P-érték) egyaránt nagyobbnak mutatkoztak,
mint CS esetén, azonban az összes túlélésbeli eltérés egyértelmű hozzárendelése a kockázati
csoportba való besorolásokhaz csak az utóbbi esetben volt megvalósítható.
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5. Összefoglalás és tézispontok
Doktori

munkám

során

heparán-szulfát

és

kondroitin-szulfát

glükózaminoglikánok

vizsgálatával foglalkoztam. Ezen molekulák erősen savas karakterük és nagy méretük miatt a
mintaelőkészítési és az analitikai mérési technikák szempontjából egyaránt kihívást jelentenek.
Első lépésként a HS és CS diszacharidok kromatográfiás meghatározásához alkalmazható
módszerek kidolgozásával foglalkoztam. Ezután részletes vizsgálatokat végeztem a
mintaelőkészítés hatékonyságának növelése érdekében: optimáltam a szövetfelületi emésztési
módszert, meghatároztam a CS diszacharidok visszanyerési és stabilitási jellemzőit az
általánosan alkalmazott mintaelőkészítési körülmények között, a mintatisztítási módszerek
fejlesztése pedig jelenleg is zajlik a laboratóriumunkban.
A munkám második felében két biológiai kérdéskör megválaszolására helyeztem a hangsúlyt.
Cirrhosisos és hepatokarcinomás májmetszetek vizsgálata során meghatároztam a betegség
etiológiájának hatását a szöveti glükózaminoglikánok mennyiségére és mintázatára egy
felderítő tanulmány során. Mivel jelentős eltérések voltak kimutathatók, érdemes a kérdéskörrel
egy nagy esetszámú vizsgálat keretében foglalkozni a jövőben. Prosztatarákos és jóindulatú
prosztata megnagyobbodásos minták nagy esetszámú vizsgálata során szintén jelentős eltérések
voltak kimutathatók a szöveti GAG-ok mennyiségében és szulfatációs mintázatában, különös
tekintettel a monoszulfatált CS diszacharidok egymáshoz viszonyított arányára.
A tézispontjaim az alábbiak:
1. Kidolgoztam HPLC-MS módszereket heparán-szulfát és kondroitin-szulfát
diszacharidok mennyiségi meghatározására (I–III. publikáció). HS diszacharidok
elválasztására kidolgoztam egy izokratikus és egy oldószergradienst alkalmazó
nanoUHPLC-MS módszert HILIC-WAX kolonna alkalmazásával. A módszer
érzékenységének és megbízhatóságának növelése érdekében kifejlesztettem egy
ammónium-formiát

sógradienst

és

konstans

oldószerösszetételt

alkalmazó

µUHPLC-MS módszert HS diszacharidok elválasztására. Ugyanezen alapelvet
alkalmazva CS diszacharidok elválasztására is kidogloztam egy ammónium-formiát
sógradiens µUHPLC-MS/MS módszert. Az általam fejlesztett módszerek a
szakirodalomban találhatóakkal szemben rövidebb analízisidővel és kisebb kimutatási
határral rendelkeznek, ezáltal elősegítve korlátozott mennyiségben rendelkezésre álló
szöveti minták nagy áteresztőképességű vizsgálatát.
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2. Elsőként elemeztem a kombinált HILIC-WAX állófázis retenciós mechanizmusát
szulfatált diszacharidok elválasztása során (II. publikáció). Megállapítottam, hogy
a HILIC, WAX és ERLIC módok részhányada a retenciós mechanizmusban egyaránt
függ az alkalmazott oldószerösszetételtől és a szulfatáltság mértékétől (töltésállapottól).
A többszörösen töltött komponensek erős ionos kölcsönhatásba léphetnek az
állófázissal,

így

a

visszatartásukat

elsősorban

az

ioncserés

mechanizmus

(WAX és ERLIC) határozza meg a teljes általam vizsgált kísérleti térben.
Az alacsonyabb szulfatáltságú komponensek esetén ezzel szemben a HILIC
mechanizmus játszhatja a legjelentősebb szerepet, különös tekintettel a nagy acetonitrilés kis sótartalmú eluensek esetén. Végezetül, 75%-nál magasabb acetonitril tartalom
alkalmazása során a HILIC-típusú kölcsönhatások kifejezetten felerősödnek, és a
célkomponensek elúciója nem elég gyors nagy áteresztőképességű vizsgálatokhoz.
3. Meghatároztam a CS diszacharidok stabilitási és visszanyerési jellemzőit
szokványosan alkalmazott mintaelőkészítési és kromatográfiás körülmények
között (IV. publikáció). Megállapítottam, hogy a fűtött vákuumbepárló alkalmazása
előnyösebb a liofilizálásnál, a veszteség mértéke és a variancia szempontjából egyaránt.
Emellett fontos szempont, hogy vízből történő bepárlás esetén kb. 30%-kal alacsonyabb
veszteség érhető el, mint szerves oldószertartalmú elegyek esetén. A 4 °C-os tárolás
során bebizonyosodott, hogy az általánosan alkalmazott injektálási oldószerekben
a minták stabilitása 12 óráig biztosított. Ennél hosszabb automata mintaadagolóban való
tárolás esetén érdemes figyelmet fordítani az alkalmazott oldószerre, ugyanis
metanoltartalmú oldószerek esetén a GAG diszacharidok bomlása gyorsabb, mint az
acetonitriltartalmú oldószerek esetében.
4. Megállapítottam, hogy a szöveti glükózaminoglikánok mennyisége és szerkezete
jelentősen függ krónikus májbetegségek esetén az elváltozás etiológiájától
(VI. publikáció, bírálat alatt). Elvégeztem a HBV, HCV és PSC etiológiájú cirrhosisos,
valamint ALDC, HBV és HCV etiológiájú HCC-s májmetszetek összehasonlítását.
A CS láncok vizsgálata során minden összehasonlításban jelentős különbségek voltak
azonosíthatóak az összmennyiség tekintetében, azonban a szulfatációs mintázat csak
cirrhosis esetén mutatott jelentős eltéréseket, a HCC esetén etiológiától függetlenül
a környező cirrhotikus májparenchymával azonos mintázat volt tapasztalható.
Bemutattam továbbá, hogy a PSC eredetű cirrhosis teljesen eltérő szulfatációs
mintázatot eredményez minden egyéb mintacsoporthoz képest. A 6-O-szulfatáció
domináns minden vizsgált csoport esetén, és a cirrhosisos minták esetén jelentős

- 97 -

5. Összefoglalás és tézispontok
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tapasztalhatók

Tóth Gábor, doktori értekezés
a

D0a6

diszacharid

arányában

minden

páros

összehasonlításban.
5. Kimutattam, hogy a jóindulatú prosztata megnagyobbodás és prosztatarák esetén
a szöveti glükózaminoglikánok mennyisége és szerkezete szignifikánsan
megváltozik, és utóbbi esetben összhangban van a tumoros elváltozás kockázati
csoportba való besorolásával (közlemény előkészítés alatt). Megállapítottam, hogy
a kondroitin-szulfát összmennyiségében szignifikáns az eltérés a BPH és a különböző
kockázati csoportú PCa szövetek között, míg a HS láncok összmennyiség tekintetében
„housekeeping” szerepet töltenek be. A szulfatációs mintázat eltérései tekintetében
szintén markánsabb különbségek voltak tapasztalhatók CS esetén, különös tekintettel
a monoszulfatált diszacharidok szulfatációs pozíciójának arányára.
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8. Függelék
8.1.

Rövidítések, jelölések jegyzéke

ACN – acetonitril
AFP – α-fetoprotein
AiH – autoimmun hepatitis
ALDC – alkoholos eredetű májbetegségből kialakult cirrhosis
bar – 105 Pa
bFGF – bázikus fibroblaszt növekedési faktor
BPH – jóindulatú prosztata megnagyobbodás
CAPRA – Cancer of the Prostate Risk Assessment
C18 – oktadecil lánccal borított szilikagél alapú töltet
C4ST – kondroitin-4-O-szulfotranszferáz
CHST – szénhidrát-szulfotranszferáz
Cirr – cirrhosis
CS – kondroitin-szulfát
CSPG – kondroitin-szulfát proteoglikán
CT – komputertomográfia
DCP – dez-γ-karboxi-protrombin
DRE – rektális digitális vizsgálat
DS – dermatán-szulfát
DTT – ditiotreitol
ECM – extracelluláris mátrix
EGFR – epidermális növekedési faktor
EIC – kiválasztott ion kromatogram
ERLIC – elektrosztatikus taszításon alapuló hidrofil interakciós kromatográfia
ESI – elektroporlasztásos ionizáció
EXT1 – exostosin glikoziltranszferáz-1
FA – hangyasav
FFPE – formalin-fixált, paraffinba ágyazott (szövet)
FGF – fibroblaszt növekedési faktor
FGFR – fibroblaszt növekedési faktor receptor
frit – a kapilláris kolonna végét lezáró elem, mely a töltet kiáramlását akadályozza meg
FWHM – félértékszélesség
GAG – glükózaminoglikán
Gal – galaktóz
GalNAc – N-acetil-galaktózamin
GGT – γ-glutamil-transzferáz
GlcA – glükuronsav
GlcN – glükózamin
GlcNAc – N-acetil-glükózamin
GPC – glipikán
HA – hialuronsav
HBV – Hepatitis B vírus
HCC – hepatocelluláris karcinóma
HCV – Hepatitis C vírus
Hep - heparin
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HexA – glükuronsav vagy iduronsav általános jelölése
ΔHexA – 4,5 pozícióban telítetlen hexuronsav
HFBA – heptafluorovajsav
HGF – hepatocita növekedési faktor
HIFU – nagy intenzitású fókuszált ultrahang
HILIC – hidrofil interakciós kromatográfia
HILIC-WAX – hidrofil interakciós kromatográfián és gyenge anioncserén alapulú kombinált
mechanizmusú kromatográfia
HPLC – nagy nyomású folyadékkromatográfia
HS – heparán-szulfát
HSPG – heparán-szulfát proteoglikán
i.d. – belső átmérő
IdoA – iduronsav
IL – interleukin
ILGF – inzulinszerű növekedési faktor
ISUP – International Society of Urological Pathology, Nemzetközi Urológiai Patológiai Társaság
KCMP – környező cirrhotikus májparenchyma
KM – Kaplan-Meier
KS – keratán-szulfát
LOD – limit of detection, kimutatási határ
LOQ – limit of quantitation, meghatározási határ
MALDI – mátrix segített lézer deszorpció/ionizáció
MALDI-IMS – MALDI képalkotó tömegspektrometriás technika
MeOH – metanol
MRI – mágneses rezonancia képalkotás
MS – tömegspektométer/tömegspektrometria
MS/MS – tandem tömegspektrometria
mU – milliUnit
m/z – fajlagos tömeg (tömeg/töltés)
NAFLD – nem-alkoholos zsírmáj
nanoUHPLC – nanoliter áramlású nagy nyomású folyadékkromatográfia
NDST – N-deacetiláz-szulfotranszferáz
NF-κB – nukleáris faktor-kappa B
NH4FA – ammónium-formiát
PCa – prosztatarák
PCA – főkomponens analízis
PG – proteoglikán
PPV – „positive predictive value” (pozitív biopszia/pozitív PSA eredmény)
PSA – prosztata specifikus antigén
PSC – primer szklerotizáló cholangitis
psi – pounds per square inch (1 bar = 14,5 psi)
PTEN – foszfatáz és tenzin homológ
pTURP – palliatív transzuretrális rezekció
RPE – radikális prosztatektómia
RP-HPLC – fordított fázisú folyadékkromatográfia
RP-IP-HPLC – fordított fázisú ionpárképzéses folyadékkromatográfia
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SEC – méretkizárásos kromatográfia
SLRP – kisméretű, leucinban gazdag proteoglikán
S/N viszony – jel/zaj viszony
TFA – trifluorecetsav
TGF-β – transzformáló növekedési faktor-béta
TIC – teljes ionáram kromatogram
TMA – szöveti mikrometszet
tR vagy RT: retenciós idő
TURP – transzuretrális rezekció
UHPLC – ultranagy nyomású (hatékonyságú) folyadékkromatográfia
µUHPLC – mikroliter/perc áramlású ultranagy hatékonyságú folyadékkromatográfia
VEGF – vaszkuláris-endoteliális növekedési faktor
WAX – gyenge anioncserés kromatográfia
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A vizsgált ionok szerekezete és m/z értékei
F-1. táblázat A kondroitin-szulfát diszacharidok vizsgált m/z értékei negatív módban.

Lawrence-kód

Vizsgált ion

Vizsgált m/z

D0a0

[M-H][M-H][M-3H+K]2[M-H][M-3H+K]2[M-H][M-2H+Na][M-2H+K][M-2H]2-

378,10
458,10
247,50
458,10
247,50
538,05
560,05
576,00
268,50

D0a4
D0a6

D0a10

Vizsgált MS/MS
átmenet
300,10
282,10

F-2. táblázat A heparán-szulfát diszacharidok vizsgált m/z értékei negatív módban.

Lawrence-kód

Vizsgált ion

Vizsgált m/z

D0A0

[M-H][M-H][M-3H+K]2[M-H][M-3H+K]2[M-H][M-2H+Na][M-2H]2[M-H][M-2H+Na][M-2H+K][M-2H]2[M-H][M-H-SO3][M-2H]2[M-H][M-H-SO3][M-2H]2[M-H][M-3H+K]2[M-3H+Na]2[M-2H-SO3][M-3H]3-

378,10
458,10
247,50
458,10
247,50
416,10
438,10
207,50
538,05
560,05
576,00
268,50
496,00
416,10
247,50
496,00
416,10
247,50
576,00
306,50
298,50
247,50
191,33

D2A0
D0A6
D0S0

D2A6

D2S0

D0S6

D2S6
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8.3.

Sógradiens módszerek linearitásvizsgálata

8.3.1.

HS diszacharid elválasztás linearitásának vizsgálata

F-1. ábra A HS diszacharidok elválasztására fejlesztett ammónium-formiát sógradiens módszer
(4.1.6. fejezet) linearitásának jellemzése.
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CS diszacharid elválasztás linearitásának vizsgálata

F-2. ábra A CS diszacharidok elválasztására fejlesztett ammónium-formiát sógradiens módszer
(4.1.7. fejezet) linearitásának jellemzése.

- 116 -

8. Függelék

8.4.

Tóth Gábor, doktori értekezés

A Lawrence kód értelmezése

F-3. ábra A Lawrence-kód betűjeleinek értelmezése.
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Krónikus májbetegségek etiológia-függő vizsgálatánál felhasznált szövetminták részletes betegadatai
F-3. táblázat A 4.3. fejezetben vizsgált cirrhosisos májmetszetek részletes betegadatai.
Krónikus májbetegség
Cirrhosis
Cirrhosis
Cirrhosis
Cirrhosis
Cirrhosis
Cirrhosis
Cirrhosis
Cirrhosis
Cirrhosis
Cirrhosis
Cirrhosis

Etiológia
HBV
HBV
HBV
HBV
HCV
HCV
HCV
HCV
PSC
PSC
PSC

Kiegészítő szöveti információ

Cirrhosis
Fibrosis
Fibrosis és cirrhosis

Kor
53
50
51
55
67
56
49
56
33
55
43

Nem
Férfi
Nő
Nő
Férfi
Férfi
Nő
Férfi
Férfi
Nő
Férfi
Férfi

Kohort (CS/HS)
CS, HS
CS, HS
HS
CS
CS, HS
CS
CS, HS
CS, HS
CS, HS
CS, HS
CS, HS

F-4. táblázat A 4.3. fejezetben vizsgált környező cirrhotikus májparenchyma (KCMP) májmetszetek részletes betegadatai.
Krónikus májbetegség
Környező cirrhotikus
márparenchyma
Környező cirrhotikus
márparenchyma
Környező cirrhotikus
márparenchyma
Környező cirrhotikus
márparenchyma

Etiológia

Gleason grádus

Kiegészítő szöveti információ

Kor

Nem

Kohort (CS/HS)

HCC-ALDC

grade3 környező

teljes cirrhosis

67

Férfi

CS, HS

HCC-ALDC

grade2 környező

teljes cirrhosis

72

Férfi

CS, HS

HCC-HBV

grade2 környező

teljes cirrhosis

57

Férfi

CS, HS

HCC-HCV

grade2 környező

teljes cirrhosis

63

Nő

HS
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F-5. táblázat A 4.3. fejezetben vizsgált hepatocelluláris karcinómás májmetszetek részletes betegadatai.
Krónikus májbetegség
HCC
HCC
HCC
HCC
HCC
HCC
HCC
HCC
HCC
HCC
HCC
HCC
HCC

Etiológia
ALDC
ALDC
ALDC
ALDC
ALDC
HBV hepatitis
HBV-Cirr
HBV-Cirr
HCV hepatitis
HCV-Cirr
HCV-Cirr
HCV-Cirr
HCV-Cirr

Gleason grádus
grade1
grade2
grade2
grade2
grade3
grade2
grade2
grade2
grade3
grade2
grade2
grade2
grade3
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Kor
60
57
72
71
67
65
69
64
59
65
63
60
64

Nem
Férfi
Férfi
Férfi
Férfi
Férfi
Férfi
Férfi
Férfi
Férfi
Férfi
Nő
Férfi
Nő

Kohort (CS/HS)
HS
HS
CS
CS, HS
CS, HS
CS, HS
CS, HS
CS, HS
HS
CS, HS
CS, HS
CS
HS
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Jóindulató prosztata megnagyobbodásos és prosztatarákos elváltozások vizsgálatánál felhasznált szövetminták
részletes betegadatai
F-6. táblázat A 4.4. fejezetben vizsgált prosztatarákos minták részletes betegadatatai (első részlet).

Azonosító

PSA
(ng/mL)

Patológiai
Stádium

Patológiai
grádus

Klinikai
Stádium

Operáció
típusa

Gleason
score

ISUP
Grádus

Kor

Tumoros
sejtarány

Dohányzó

PCa_1

1,8

2

2

2

T_1+2

N_0

PCa_2

2,1

3

1

-

T_3+4

N_0

M_0

RadPE

3+3

ISUP_1

51

0,4

Igen

M_0

RadPE

3+3

ISUP_1

66

0,5

Igen

PCa_3

3,3

2

1

2

T_1+2

N_0

M_0

RadPE

3+3

ISUP_1

57

0,55

Igen

PCa_4

3,5

2

1

2

T_1+2

N_0

M_0

RadPE

3+3

ISUP_1

57

0,6

Igen

PCa_5

5,05

3

2

PCa_6

5,25

2

2

2

T_3+4

N_0

M_0

RadPE

3+3

ISUP_1

74

0,5

-

-

T_1+2

N_0

M_0

RadPE

3+3

ISUP_1

60

0,5

-

PCa_7

6,74

2

2

-

T_1+2

N_1

M_0

RadPE

3+3

ISUP_1

68

0,35

Igen

PCa_8

7,36

3

2

1

T_3+4

N_0

M_0

RadPE

3+3

ISUP_1

61

0,3

Igen

TNM besorolás

PCa_9

9

2

3

2

T_1+2

N_0

M_0

RadPE

3+3

ISUP_1

64

0,35

Igen

PCa_10

10

2

2

-

T_1+2

N_0

M_0

RadPE

3+3

ISUP_1

64

0,6

-

PCa_11

10,23

3

3

2

T_3+4

N_0

M_0

RadPE

3+3

ISUP_1

70

0,6

Igen

PCa_12

11,4

3

2

-

T_3+4

N_0

M_0

RadPE

3+3

ISUP_1

64

0,45

-

PCa_13

12

2

1

1

T_1+2

N_0

M_0

RadPE

3+3

ISUP_1

63

0,25

Igen

PCa_14

22,9

2

2

-

T_1+2

N_0

M_0

RadPE

3+3

ISUP_1

64

0,55

Igen

PCa_15

25,5

3

2

2

T_3+4

N_0

M_0

RadPE

3+3

ISUP_1

66

0,65

Igen

PCa_16

26,2

3

2

-

T_3+4

N_0

M_0

RadPE

3+3

ISUP_1

60

0,4

Igen

PCa_17

26,9

3

2

-

T_3+4

N_0

M_0

RadPE

3+3

ISUP_1

67

0,6

Igen

PCa_18

29

3

2

-

T_3+4

N_0

M_0

RadPE

3+3

ISUP_1

54

0,6

-

PCa_19

29,2

3

2

-

T_3+4

N_0

M_0

RadPE

3+3

ISUP_1

62

0,75

Igen

PCa_20

46,2

3

2

-

T_3+4

N_0

M_0

RadPE

3+3

ISUP_1

61

0,3

Igen

PCa_21

48,09

2

2

-

T_1+2

N_0

M_0

RadPE

3+3

ISUP_1

62

0,4

Igen

PCa_22

-

2

2

4

T_1+2

N_0

M_0

RadPE

3+3

ISUP_1

56

0,4

Igen

PCa_23

1,22

3

2

-

T_3+4

N_0

M_0

RadPE

3+4

ISUP_2

71

0,4

Igen
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PCa_24

2,15

2

2

-

T_1+2

N_0

M_0

RadPE

3+4

ISUP_2

60

0,2

Igen

PCa_25

4,65

2

2

-

T_1+2

N_0

M_0

RadPE

3+4

ISUP_2

66

0,45

Igen

PCa_26

5,48

2

2

-

T_1+2

N_0

M_0

RadPE

3+4

ISUP_2

59

0,45

Igen

PCa_27

6,74

3

2

-

T_3+4

N_0

M_0

RadPE

3+4

ISUP_2

69

0,6

Igen

PCa_28

10,5

2

2

-

T_1+2

N_0

M_0

RadPE

3+4

ISUP_2

66

0,2

Igen

PCa_29

11

2

3

-

T_1+2

N_0

M_0

RadPE

3+4

ISUP_2

61

0,45

Igen

PCa_30

12,17

2

2

2

T_1+2

N_0

M_0

RadPE

3+4

ISUP_2

71

0,35

-

PCa_31

13,27

3

3

2

T_3+4

N_0

M_0

RadPE

3+4

ISUP_2

58

0,75

Igen

PCa_32

16,3

3

2

-

T_3+4

N_0

M_0

RadPE

3+4

ISUP_2

55

0,65

Igen

PCa_33

17,51

3

2

2

T_3+4

N_0

M_0

RadPE

3+4

ISUP_2

52

0,45

Igen

PCa_34

31

2

2

3

T_1+2

N_1

M_0

RadPE

3+4

ISUP_2

66

0,45

Igen

PCa_35

31,3

3

3

-

T_3+4

N_0

M_0

RadPE

3+4

ISUP_2

58

0,7

Igen

PCa_36

32

3

2

-

T_3+4

N_0

M_0

RadPE

3+4

ISUP_2

60

0,4

Igen

PCa_37

37,4

2

2

3

T_1+2

N_1

M_0

RadPE

3+4

ISUP_2

65

0,35

Igen

PCa_38

10,3

2

2

3

T_1+2

N_0

M_0

RadPE

4+3

ISUP_3

51

0,55

-

PCa_39

14,6

3

3

4

T_3+4

N_0

M_0

RadPE

4+3

ISUP_3

65

0,5

Igen

PCa_40

18,18

3

2

3

T_3+4

N_0

M_0

RadPE

4+3

ISUP_3

59

0,85

Igen

PCa_41

26,7

3

2

-

T_3+4

N_0

M_0

RadPE

4+3

ISUP_3

61

0,45

Igen

PCa_42

85,9

3

2

4

T_3+4

N_1

M_0

RadPE

4+3

ISUP_3

56

0,55

Igen

PCa_43

2,36

4

2

-

T_3+4

N_0

M_0

RadPE

4+4

ISUP_4

58

0,15

Igen

PCa_44

11,23

2

3

2

T_1+2

N_0

M_0

RadPE

4+4

ISUP_4

60

0,65

Igen

PCa_45

16

2

2

-

T_1+2

N_0

M_0

RadPE

4+4

ISUP_4

69

0,35

Igen

PCa_46

16,9

3

3

-

T_3+4

N_0

M_0

RadPE

4+4

ISUP_4

66

0,7

Igen

PCa_47

17,3

2

2

-

T_1+2

N_0

M_0

RadPE

4+4

ISUP_4

51

0,6

Igen

PCa_48

43,1

3

2

3

T_3+4

N_0

M_0

RadPE

4+4

ISUP_4

52

0,35

Igen

PCa_49

53,87

2

3

3

T_1+2

N_0

M_0

RadPE

4+4

ISUP_4

59

0,7

Igen

PCa_50

12,7

4

3

-

T_3+4

N_1

M_0

RadPE

4+5

ISUP_5

60

0,65

Igen

PCa_51

3,3

3

3

-

T_3+4

N_0

M_0

RadPE

5+4

ISUP_5

54

0,7

Igen

PCa_52

4,21

2

2

2

T_1+2

N_0

M_0

RadPE

5+4

ISUP_5

68

0,25

Igen

PCa_53

-

3

3

3

T_3+4

N_0

M_0

RadPE

5+4

ISUP_5

67

0,85

Igen
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PCa_54

7,68

2

2

2

T_1+2

N_0

M_0

pTURP

4+4

ISUP_4

65

0,9

-

PCa_55

39,4

3

2

-

T_3+4

N_1

M_0

pTURP

4+4

ISUP_4

61

0,8

Igen

PCa_56

108

3

2

-

T_3+4

N_0

M_1

pTURP

4+5

ISUP_5

76

0,8

Igen

PCa_57

3,63

3

2

-

T_3+4

N_1

M_0

pTURP

5+4

ISUP_5

60

0,8

Igen

PCa_58

5,6

4

3

-

T_3+4

N_0

M_1

pTURP

5+4

ISUP_5

61

0,65

Igen

PCa_59

39

3

2

5

T_3+4

N_0

M_0

pTURP

5+4

ISUP_5

70

0,7

Igen

PCa_60

240

2

2

-

T_1+2

N_0

M_1

pTURP

5+4

ISUP_5

67

0,65

Igen

F-6. táblázat A 4.4. fejezetben vizsgált prosztatarákos minták részletes betegadatatai (második részlet).
Kockázati csoport besorolások

Túlélés követése

Azonosító

Gleason

Gleason
+PSA+TNM

ISUP

CAPRA

D'AMICO

Túlélés
(hónap)

Halálozás

PCa-hoz
köthető
halálozás

Kohort (CS/HS)

PCa_1

alacsony

alacsony

alacsony

Alacsony

alacsony

307,1

nem

nem

CS, HS

PCa_2

alacsony

magas

alacsony

Közepes

magas

120,3

igen

nem

CS, HS

PCa_3

alacsony

alacsony

alacsony

Közepes

közepes

336,2

nem

nem

CS, HS

PCa_4

alacsony

alacsony

alacsony

Alacsony

alacsony

300,1

igen

nem

CS

PCa_5

alacsony

magas

alacsony

Alacsony

alacsony

169,5

igen

nem

CS, HS

PCa_6

alacsony

alacsony

alacsony

Közepes

magas

186,0

igen

nem

CS, HS

PCa_7

alacsony

alacsony

alacsony

Közepes

közepes

304,9

nem

nem

CS, HS

PCa_8

alacsony

alacsony

alacsony

Alacsony

alacsony

190,3

igen

nem

CS, HS

PCa_9

alacsony

alacsony

alacsony

Közepes

magas

150,7

igen

igen

CS, HS

PCa_10

alacsony

alacsony

alacsony

Alacsony

magas

245,2

igen

nem

CS, HS

PCa_11

alacsony

magas

alacsony

Közepes

közepes

227,6

igen

nem

CS

PCa_12

alacsony

magas

alacsony

Közepes

magas

96,5

igen

igen

CS, HS

PCa_13

alacsony

közepes

alacsony

Közepes

közepes

60,4

igen

nem

HS

PCa_14

alacsony

magas

alacsony

Közepes

magas

272,5

nem

nem

CS, HS

PCa_15

alacsony

magas

alacsony

Közepes

magas

335,8

nem

nem

CS, HS

PCa_16

alacsony

magas

alacsony

Magas

magas

208,1

igen

igen

CS, HS
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PCa_17

alacsony

magas

alacsony

Magas

magas

208,8

igen

igen

CS, HS

PCa_18

alacsony

magas

PCa_19

alacsony

magas

alacsony

Magas

magas

290,2

nem

nem

CS, HS

alacsony

Közepes

magas

259,4

igen

nem

HS

PCa_20

alacsony

magas

alacsony

Magas

magas

207,5

igen

nem

CS, HS

PCa_21

alacsony

magas

alacsony

Közepes

magas

228,4

igen

igen

CS, HS

PCa_22

alacsony

alacsony

alacsony

-

magas

300,8

igen

nem

CS

PCa_23

közepes

magas

közepes, jó

Közepes

magas

245,4

igen

nem

CS, HS

PCa_24

közepes

közepes

közepes, jó

-

-

164,5

igen

igen

CS, HS

PCa_25

közepes

közepes

közepes, jó

Közepes

közepes

223,6

igen

nem

CS, HS

PCa_26

közepes

közepes

közepes, jó

Alacsony

alacsony

127,7

igen

nem

CS, HS

PCa_27

közepes

magas

közepes, jó

Közepes

magas

160,5

nem

nem

CS, HS

PCa_28

közepes

közepes

közepes, jó

Közepes

-

122,4

igen

igen

CS, HS

PCa_29

közepes

közepes

közepes, jó

Közepes

közepes

135,2

igen

igen

CS

PCa_30

közepes

közepes

közepes, jó

Közepes

közepes

52,6

igen

nem

CS, HS

PCa_31

közepes

magas

közepes, jó

Közepes

közepes

202,5

igen

nem

CS, HS

PCa_32

közepes

magas

közepes, jó

Alacsony

közepes

299,3

nem

nem

CS, HS

PCa_33

közepes

magas

közepes, jó

Közepes

közepes

178,7

igen

igen

CS, HS

PCa_34

közepes

magas

közepes, jó

Magas

magas

84,0

igen

igen

CS, HS

PCa_35

közepes

magas

közepes, jó

Magas

magas

293,0

nem

nem

CS, HS

PCa_36

közepes

magas

közepes, jó

Magas

magas

131,8

igen

igen

CS, HS

PCa_37

közepes

magas

közepes, jó

Magas

magas

202,6

igen

nem

CS, HS

PCa_38

közepes

közepes

közepes, rossz

Közepes

közepes

100,6

igen

igen

CS

PCa_39

közepes

magas

közepes, rossz

Közepes

magas

174,4

nem

nem

CS, HS

PCa_40

közepes

magas

közepes, rossz

Közepes

magas

315,5

igen

igen

HS

PCa_41

közepes

magas

közepes, rossz

Magas

magas

205,6

igen

nem

CS

PCa_42

közepes

magas

közepes, rossz

Magas

magas

134,4

igen

igen

CS, HS

PCa_43

magas

magas

magas

-

magas

94,9

igen

igen

CS, HS

PCa_44

magas

magas

magas

Magas

magas

46,9

igen

nem

CS, HS

PCa_45

magas

magas

magas

Magas

magas

244,7

igen

nem

CS, HS

PCa_46

magas

magas

magas

Magas

magas

147,6

igen

igen

CS, HS
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PCa_47

magas

magas

magas

Közepes

közepes

PCa_48

magas

magas

magas

Magas

PCa_49

magas

magas

magas

Magas

PCa_50

magas

magas

magas

PCa_51

magas

magas

PCa_52

magas

PCa_53

magas

PCa_54

306,0

nem

nem

HS

magas

77,0

igen

igen

CS

magas

219,0

igen

nem

CS, HS

Magas

magas

18,1

igen

igen

CS, HS

magas

Magas

magas

304,5

nem

nem

CS, HS

magas

magas

Közepes

magas

180,6

igen

nem

HS

magas

magas

Magas

magas

340,2

igen

nem

CS, HS

magas

magas

magas

-

magas

128,7

igen

igen

HS

PCa_55

magas

magas

magas

Magas

magas

98,9

igen

igen

CS, HS

PCa_56

magas

magas

magas

Magas

magas

45,2

igen

igen

HS

PCa_57

magas

magas

magas

Magas

magas

90,0

igen

igen

CS, HS

PCa_58

magas

magas

magas

Magas

magas

0,8

igen

igen

CS, HS

PCa_59

magas

magas

magas

Magas

magas

-

-

-

CS, HS

PCa_60

magas

magas

magas

Magas

magas

42,3

igen

igen

CS, HS

F-7. táblázat A 4.4. fejezetben vizsgált jóindulatú prosztata megnagyobbodásos minták részletes betegadatatai.
PSA
(ng/mL)

Patológiai
Besorolás

Kohort

Azonosító

PSA
(ng/mL)

Patológiai
Besorolás

Kohort

BPH_1

9,48

BPH

CS, HS

BPH_2

1,6

BPH

CS, HS

BPH_9

7,03

BPH

CS, HS

BPH_10

-

BPH

CS, HS

BPH_3

37

BPH

CS, HS

BPH_11

1,96

BPH

CS, HS

BPH_4

3,85

BPH

CS, HS

BPH_12

2,1

BPH

CS

BPH_5
BPH_6

18,43

BPH

CS, HS

BPH_13

14,12

BPH

CS, HS

-

BPH

CS, HS

BPH_14

7,1

BPH

CS, HS

BPH_7

-

BPH

CS

BPH_15

-

BPH

HS

BPH_8

6

BPH

CS, HS

BPH_16

-

BPH

HS

Azonosító
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Tóth Gábor, doktori értekezés

Prosztatarákos szövetek csoportjainak páronkénti összehasonlítása során elvégzett statisztikai tesztek és a
próbákhoz tartozó p-értékek
F-8. táblázat Kondroitin-szulfát vizsgálatok során az operáció típusa szerinti besorolásban végzett statisztikai tesztek és a próbákhoz tartozó p-értékek.
Teljes CS
mennyiség

D0a0

D0a4

D0a6

D0a10

Átlagos CS
szulfatáció mértéke

Monoszulfatált
arány 6S/4S

BPH vs RadPE

Wilcoxon-teszt

Welch t-teszt

Welch t-teszt

Wilcoxon-teszt

Wilcoxon-teszt

Welch t-teszt

Wilcoxon-teszt

BPH vs pTURP

Welch t-teszt

Welch t-teszt

Welch t-teszt

Welch t-teszt

Welch t-teszt

Welch t-teszt

Wilcoxon-teszt

Wilcoxon-teszt

Welch t-teszt

Welch t-teszt

Wilcoxon-teszt

Wilcoxon-teszt

Welch t-teszt

Wilcoxon-teszt

Teljes CS
mennyiség

D0a0

D0a4

D0a6

D0a10

Átlagos CS
szulfatáció mértéke

Monoszulfatált
arány 6S/4S

BPH vs RadPE

0,00560

0,71355

0,00540

0,01523

0,33691

0,72788

0,00147

BPH vs pTURP

0,23984

0,10512

0,06196

0,01584

0,99150

0,10206

0,01171

RadPE vs pTURP

0,84722

0,13050

0,38281

0,04167

0,67970

0,12441

0,03898

RadPE vs pTURP
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F-9. táblázat Kondroitin-szulfát vizsgálatok során a kockázati csoportok szerinti besorolásban végzett statisztikai tesztek és a próbákhoz tartozó p-értékek.
Teljes CS
mennyiség

D0a0

D0a4

D0a6

D0a10

Átlagos CS
szulfatáció mértéke

Monoszulfatált
arány 6S/4S

BPH vs Alacsony k.

Welch t-teszt

Welch t-teszt

Wilcoxon-teszt

Welch t-teszt

Wilcoxon-teszt

Welch t-teszt

Wilcoxon-teszt

BPH vs Közepes k.

Wilcoxon-teszt

Welch t-teszt

Welch t-teszt

Welch t-teszt

Welch t-teszt

Welch t-teszt

Wilcoxon-teszt

Welch t-teszt

Welch t-teszt

Welch t-teszt

Welch t-teszt

Welch t-teszt

Welch t-teszt

Wilcoxon-teszt

Wilcoxon-teszt

Welch t-teszt

Wilcoxon-teszt

Welch t-teszt

Wilcoxon-teszt

Welch t-teszt

Wilcoxon-teszt

Alacsony vs Magas k.

Welch t-teszt

Welch t-teszt

Wilcoxon-teszt

Welch t-teszt

Wilcoxon-teszt

Welch t-teszt

Wilcoxon-teszt

Közepes vs Magas k.

Wilcoxon-teszt

Welch t-teszt

Welch t-teszt

Welch t-teszt

Welch t-teszt

Welch t-teszt

Wilcoxon-teszt

Teljes CS
mennyiség

D0a0

D0a4

D0a6

D0a10

Átlagos CS
szulfatáció mértéke

Monoszulfatált
arány 6S/4S

BPH vs Alacsony k.

0,01728

0,37629

0,02986

0,46228

0,98657

0,38038

0,06163

BPH vs Közepes k.

0,03490

0,47949

0,00548

0,00841

0,25839

0,49778

0,00163

BPH vs Magas k.

0,00864

0,02627

0,00105

0,00022

0,32791

0,02741

0,00034

Alacsony vs Közepes k.

0,84963

0,09466

0,62588

0,01848

0,13631

0,10113

0,09310

Alacsony vs Magas k.

0,37107

0,00217

0,15239

0,00048

0,14297

0,00223

0,00671

Közepes vs Magas k.

0,78763

0,09260

0,11986

0,02792

0,92707

0,09096

0,04206

BPH vs Magas k.
Alacsony vs Közepes k.
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8. Függelék

Tóth Gábor, doktori értekezés

F-10. táblázat Heparán-szulfát vizsgálatok során az operáció típusa szerinti besorolásban végzett statisztikai tesztek és a próbákhoz tartozó p-értékek.
Teljes HS
mennyiség
BPH vs RadPE
BPH vs pTURP

D0A0

D2A0
+
D0A6

D0S0

D2A6

D2S0
+
D0S6

D2S6

Átlagos HS
szulfatáció
mértéke

Wilcoxon-teszt Wilcoxon-teszt Wilcoxon-teszt Welch t-teszt Wilcoxon-teszt Welch t-teszt Wilcoxon-teszt Wilcoxon-teszt
Welch t-teszt

Welch t-teszt

Wilcoxon-teszt Welch t-teszt Wilcoxon-teszt Welch t-teszt Wilcoxon-teszt

Welch t-teszt

RadPE vs pTURP Wilcoxon-teszt Wilcoxon-teszt Wilcoxon-teszt Welch t-teszt Wilcoxon-teszt Welch t-teszt Wilcoxon-teszt Wilcoxon-teszt

Monoszulfatált
arány O/N

Diszulfatált
arány O/N

Wilcoxon-teszt Wilcoxon-teszt
Wilcoxon-teszt

Welch t-teszt

Wilcoxon-teszt Wilcoxon-teszt

Teljes HS
mennyiség

D0A0

D2A0
+
D0A6

D0S0

D2A6

D2S0
+
D0S6

D2S6

Átlagos HS
szulfatáció
mértéke

Monoszulfatált
arány O/N

Diszulfatált
arány O/N

BPH vs RadPE

0,09538

0,03734

0,00791

0,03230

0,16649

0,18431

0,89690

0,07298

0,00668

0,04079

BPH vs pTURP

0,77802

0,34753

0,33009

0,17142

1,00000

0,59299

0,91836

0,30276

0,81540

0,61133

RadPE vs pTURP

0,21430

0,73318

0,51090

0,02346

0,43587

0,14504

0,82653

0,60911

0,04328

0,23282
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8. Függelék

Tóth Gábor, doktori értekezés

F-11. táblázat Heparán-szulfát vizsgálatok során a kockázati csoportok szerinti besorolásban végzett statisztikai tesztek és a próbákhoz tartozó p-értékek.

BPH vs Alacsony k.
BPH vs Közepes k.
BPH vs Magas k.
Alacsony vs Közepes k.
Alacsony vs Magas k.

Teljes HS
mennyiség

D0A0

D2A0
+
D0A6

Welch t-teszt

Wilcoxonteszt

Welch t-teszt

Wilcoxonteszt

Welch t-teszt

Welch t-teszt

Welch t-teszt

Welch t-teszt

Welch t-teszt

Wilcoxonteszt

Wilcoxonteszt
Wilcoxonteszt

Welch t-teszt

Welch t-teszt
Welch t-teszt

D0S0

D2A6

Welch tteszt
Welch tteszt
Welch tteszt
Welch tteszt
Welch tteszt
Welch tteszt

Wilcoxonteszt
Wilcoxonteszt
Wilcoxonteszt
Wilcoxonteszt
Wilcoxonteszt
Wilcoxonteszt

D2S0
+
D0S6
Welch tteszt
Welch tteszt
Welch tteszt
Welch tteszt
Welch tteszt
Welch tteszt

Wilcoxonteszt

Welch t-teszt

Welch t-teszt

Teljes HS
mennyiség

D0A0

D2A0
+
D0A6

D0S0

D2A6

D2S0
+
D0S6

BPH vs Alacsony k.

0,04548

0,11132

0,04110

0,03190

0,56365

BPH vs Közepes k.

0,37712

0,00941

0,00217

0,23162

BPH vs Magas k.

0,14958

0,42590

0,48390

0,81552

Alacsony vs Közepes k.

0,81919

0,25307

0,30689

Alacsony vs Magas k.

0,59448

0,72597

Közepes vs Magas k.

0,89187

0,28009

Közepes vs Magas k.

D2S6
Wilcoxonteszt
Wilcoxonteszt
Wilcoxonteszt
Wilcoxonteszt
Wilcoxonteszt
Wilcoxonteszt

Átlagos HS
szulfatáció
mértéke
Wilcoxonteszt

Monoszulfatált
arány O/N

Diszulfatált
arány O/N

Welch t-teszt

Welch t-teszt

Welch t-teszt

Welch t-teszt

Welch t-teszt

Welch t-teszt

Wilcoxon-teszt

Wilcoxonteszt

Welch t-teszt

Welch t-teszt

Wilcoxonteszt
Wilcoxonteszt

Wilcoxon-teszt

Wilcoxonteszt
Wilcoxonteszt

Welch t-teszt

Wilcoxon-teszt

D2S6

Átlagos HS
szulfatáció
mértéke

Monoszulfatált
arány O/N

Diszulfatált
arány O/N

0,07755

0,63661

0,16687

0,01251

0,04931

0,18638

0,38941

0,92212

0,02394

0,02809

0,09548

0,26212

0,68535

0,85818

0,38348

0,22967

0,33584

0,65378

0,57286

0,44363

0,51229

0,20593

0,97297

0,80565

0,47303

0,24047

0,61504

0,05164

0,32189

0,40195

0,63664

0,57286

0,16089

0,48113

0,94581

0,25955

0,91769

0,39847

0,43320

0,58615
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