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1. Bevezetés 

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 mennyiségben jelen lévő 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, míg patológiai együttmüködések során vizsgált szövetmetszetekből akár 1–2  cm 

átmérőjű minták is rendelkezésre állhatnak. Jelenleg a szövetmetszetek leggyakoribb vizsgálati 

módszere az immunhisztokémia, 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 biztosító mintaelőkészítési és 

mérési módszerek alkalmazása vizsgálatuk során. 

A tömegspektrometriával kapcsolt technikák (különösen a kapilláris HPLC-MS/MS) kiválóan 

alkalmasak különböző komplex biológiai mátrixszal rendelkező minták összetételének meghatározására 

és mennyiségi analízisére. Ehhez azonban szükséges specifikus mintaelőkészítési és mérési módszerek 

fejlesztése, és sok esetben bioinformatikai és statisztikai módszerek alkalmazása és ismerete.  

A doktori dolgozatomban bemutatott munkám fő célkitűzése korszerű kapilláris kromatográfiás 

(nanoUHPLC-MS/MS és µUHPLC-MS/MS) technikák fejlesztése volt glikomikai mintázatok 

szövetfelületről történő megbízható vizsgálatára, valamint az erre alkalmas 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 elemeztem, ezek előnye, hogy patológiailag jól karakterizált mintákról van szó. 

Ezáltal az egyes daganattípusok és stádiumok közötti kapcsolatok, valamint az egészséges és rákos 

sejtek közötti eltérések részletesen, és évtizedekre visszamenőleg retrospektív módon értékelhetők. 

A glikomikai vizsgálatok a GAG-ok szövetfelületi emésztésének, kivonásának, tisztításának, 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 kromatográfián (HILIC) alapuló 

elválasztását teszi lehetővé. 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 vizsgáltam 

annak feltérképezésére, hogy a betegség eredete hatással van-e a szöveti GAG-ok mennyiségére és 

szerkezetére. Emellett jóindulatú prosztata megnagyobbodásos (BPH) és prosztatarákos (PCa) szövetek 

nagy esetszámú szöveti GAG elemzését tűztem ki célul, a betegségekért felelős biokémiai folyamatok 

feltérképezése érdekében.   
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2. Irodalmi háttér 

2.1. Proteoglikánok, glükózaminoglikánok 

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 (PG-k)1.  

A GAG-ok ismétlődő diszacharid egységekből felépülő lineáris poliszacharidok, amelyek 

megtalálhatók minden állati sejt felszínén, leggyakrabban a szindekán és glipikán PG 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). Az ismétlődő egységek alapján a GAG-ok négy fő 

osztályba sorolhatók: hialuronán (hialuronsav), keratán-szulfát, kondroitin/dermatán-szulfát és 

heparin/heparán-szulfát2. A hialuronsav kivételével a GAG láncokat felépítő diszacharid egységeken 

szulfát-módosulások 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. Emiatt biológiai 

szempontból a legtöbb információt hordozó GAG osztálynak tartják3. A kondroitin-szulfát (CS) az 

emberi szervezetben legnagyobb mennyiségben jelen lévő GAG. Májrákos elváltozások során korábban 

kimutatták már a kötőszöveti régiók mennyiségének növekedését, ami következésképpen 

megemelkedett CS szintézissel is jár4. Ezért munkánk során ennek a két GAG osztálynak a vizsgálatára 

helyeztünk hangsúlyt. A különböző mértékben szulfatált diszacharid építőegységek arányának 

változásai jellemezhetik a különböző betegségeket. Egészséges és rákos szövetek szulfatációs 

mintázatának különbségeit már korábban is megfigyelték5, valamint a GAG-ok és a PG-k mennyiségi 

és szerkezeti változásai egyaránt szerepet játszhatnak a tumorprogresszióban6.  

2.2. 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 tartogat7. A natív glikánok 

kémiailag instabilak, így különös figyelmet kell fordítani az ionforrásban történő fragmentáció 

elkerülésére az elektroporlasztásos ionizáció (ESI) során. Az enzimatikus emésztést követően keletkező  

                                                 

1 A.D. Theocharis, S.S. Skandalis, et al., Extracellular matrix structure, Advanced drug delivery reviews. vol. 

97 (2016). pp. 4-27. 
2 C.J. Lindahl U, Kimata K, et al., Proteoglycans and Sulfated Glycosaminoglycans, in Essentials of 

Glycobiology [Internet]. 3rd edition., C.R. Varki A, Esko JD, et al., Editor. 2017, Cold Spring Harbor 

Laboratory Press: Cold Spring Harbor (NY). 
3 U. Lindahl, M. Kusche-Gullberg, et al., Regulated Diversity of Heparan Sulfate, J. Biol. Chem. vol. 273 

(1998). pp. 24979-24982. 
4 K. Baghy, P. Tátrai, et al., Proteoglycans in liver cancer, World journal of gastroenterology. vol. 22 (2016). 

pp. 379-393. 
5 A. Nagarajan, P. Malvi, et al., Heparan Sulfate and Heparan Sulfate Proteoglycans in Cancer Initiation 

and Progression, Frontiers Endocrin. vol. 9 (2018). 
6 R.D. Sanderson, Y. Yang, et al., Proteoglycans and Cancer, in Cell-Extracellular Matrix Interactions in 

Cancer, R. Zent and A. Pozzi, Editors. 2010, Springer New York: New York, NY. pp. 191-215. 
7 J. Zaia, Principles of mass spectrometry of glycosaminoglycans, in Biomacromolelcular Mass 

Spectrometry, S. König, Editor. 2005, Nova Science Publishers. pp. 3-36. 
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Δ4,5-telítetlen CS és HS diszacharidok (1. és 2. ábra) analíziséhez számos elválasztástechnikai módszer 

áll rendelkezésre. A detektálás az érzékenységi követelmények miatt az esetek többségében fluoreszcens 

detektor (származékképzés után) vagy MS segítségével történik, ezért a szakirodalomban található 

kromatográfiás módszerek jelentős része MS-kompatibilis oldószereket alkalmaz.  

A fordított fázisú kromatográfia (RP-HPLC) a legáltalánosabban alkalmazott kromatográfiás 

módszer, azonban natív GAG diszacharidok és oligoszacharidok meghatározására nem alkalmas, 

ugyanis a vegyületek polaritása miatt nincs retenciójuk az RP állófázisokon. Ennek kiküszöbölésére 

megoldást jelenthet a származékképzés vagy alkilamin ionpárképző ágensek alkalmazása8. Azonban 

ezen módszerek hátránya, hogy a többlépcsős mintaelőkészítés jelentős veszteséget okozhat, így 

korlátozott kiindulási mennyiségű minták esetén alkalmazásuk nem előnyös. 

Lehetőségünk van a különösen poláros vegyületekre gyakran alkalmazott porózus grafit (PGC) 

kormatográfia alkalmazására is, amellyel megvalósítható pozícionális izomerek elválasztása is9. 

Azonban a PGC oszlopokról a háromszor szulfatált D2S6 szerkezet nem eluálható megfelelően, hosszú 

mosási és ekvilibrálási idők szükségesek, valamint a kolonna élettartama is töredéke az egyéb 

állófázisokkal összehasonlítva. 

Az utóbbi években leggyakrabban alkalmazott módszer a HILIC kromatográfia a változatos 

állófázisok és az MS-sel való egyszerű kapcsolhatóság miatt10. 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. Azonban a legfrissebb fejlesztések lehetővé 

teszik akár CS izomerek megkülönböztetését és a GAG láncok részletes szerkezeti karakterizálását 

is11,12.  

 

 

 

1. ábra A kondroitin-szulfát GAG-ok liáz emésztése során keletkező diszacharidok szerkezeti képlete, 

tradicionális, valamint Lawrence-kódos rövidítése. 

 
 

                                                 

8 B. Yang, A. Weyers, et al., Ultra-performance ion-pairing liquid chromatography with on-line 

electrospray ion trap mass spectrometry for heparin disaccharide analysis, Anal. Biochem. vol. 415 (2011). 

pp. 59-66. 
9 N.G. Karlsson, B.L. Schulz, et al., Use of graphitised carbon negative ion LC-MS to analyse enzymatically 

digested glycosaminoglycans, J Chrom B. vol. 824 (2005). pp. 139-147. 
10 J. Wu, J. Wei, et al., Sequencing Heparan Sulfate Using HILIC LC-NETD-MS/MS, Anal. Chem. vol. 91 

(2019). pp. 11738-11746. 
11 S. Poyer, I. Seffouh, et al., Discrimination of sulfated isomers of chondroitin sulfate disaccharides by 

HILIC-MS, Anal. Bioanal. Chem. vol. 413 (2021). pp. 7107-7117. 
12 J. Wei, J. Wu, et al., Characterization and Quantification of Highly Sulfated Glycosaminoglycan Isomers 

by Gated-Trapped Ion Mobility Spectrometry Negative Electron Transfer Dissociation MS/MS, Anal. 

Chem. vol. 91 (2019). pp. 2994-3001. 
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2. ábra A heparán-szulfát GAG-ok liáz emésztése során keletkező diszacharidok szerkezeti képlete, 

tradicionális, valamint Lawrence-kódos rövidítése.  

 

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 között13, míg Zaia és mtsai 

megállapították, hogy az egyszeresen szulfatált CS diszacharidok (D0a4 és D0a6) vizsgálata során  

12–20% veszteség tapasztalható bepárlás során14. A fenti példák alapján elmondható, hogy bizonyos 

körülmények között jelentős átalakulás következhet be a GAG-ok szerkezetében, azonban ennek 

szisztematikus vizsgálatára korábban nem állt rendelkezésre szakirodalom. 

2.3. 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. A HCC ezzel az ötödik legtöbb halálesetért felelős daganattípus, és az egyik 

legmagasabb halálozási aránnyal rendelkezik15.  

Fibrózis során a sérült májszövet lecserélődik, vagy bevonódik kollagénban dús hegszövettel 

(fibrogenezis). Ennek során a normál sebgyógyulási folyamat végtelenedik, ezért abnormálisan nagy 

mennyiségű kötőszövet termelődik és rakódik le a májban. A cirrhosis májfibrózis folyamán alakul ki, 

annak egy előrehaladottabb formája, amikor már a máj érhálózata is sérül. Ez befolyásolja a portális és 

arteriális vérellátást, meggátolva a szinuszoidok és a környező májparenchyma közötti áramlást16.  

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 

                                                 

13 N. Volpi, A. Mucci, et al., Stability studies of chondroitin sulfate, Carbohydr. Res. vol. 315 (1999). pp. 345-

349. 
14 J. Zaia, C.E. Costello, Compositional Analysis of Glycosaminoglycans by Electrospray Mass 

Spectrometry, Anal. Chem. vol. 73 (2001). pp. 233-239. 
15 A.K. Singh, R. Kumar, et al., Hepatocellular Carcinoma: Causes, Mechanism of Progression and 

Biomarkers, Curr Chem Gen Translat Med. vol. 12 (2018). pp. 9-26. 
16 D. Schuppan, N.H. Afdhal, Liver cirrhosis, The Lancet. vol. 371 (2008). pp. 838-851. 
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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. 

Bármely fent említett etiológiához köthető cirrhosisos betegek esetén jelentős a kockázata a 

hepatocelluláris karcinóma (HCC) kialakulásának17.  

A betegség korai felismerése azonban nehézkes megfelelően specifikus biomarkerek hiányában. A HCC 

azonosítására jelenleg elfogadott biomarker az alfa-fetoprotein (AFP) vérszintjének változása, amelynek 

megnövekedett mennyisége valószínűsíti a daganat jelenlétét. Ez a módszer gyors, de a daganat 

stádiumától (azaz előrehaladottságától) és méretétől, valamint a szervezetben jelen lévő egyéb 

gyulladásos folyamatoktól függően megbízhatósága jelentősen változik18.  

A krónikus májbetegségekre vonatkozó kutatások jelentős része napjainkban fibrotikus, cirrhotikus és 

HCC-s elváltozásokat vizsgál, azonban ezen betegségek etiolgiáját rendszerint figyelmen kívül hagyják. 

A molekuláris mechanizmusok leírása során az etiológia figyelembevétele kulcsfontosságú lehet, 

ugyanis a proteoglikánok számos részecske, 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 befolyásolják19,20.  

2.4. Prosztatarákos megbetegedések 

A prosztatarák (PCa) azonosításában jelenleg 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. A szövetekből vett tűbiopsziából patológiai értékelés során megállapítható az elváltozás 

kockázati csoport besorolása. Számos paramétert alkalmaznak rutinszerűen tumoros elváltozások, így a 

prosztatarák kimenetelének becslésére, és ezáltal a kezelési döntések meghozatalára. A kezelés előtti 

PSA-szint, a klinikai T-stádium, valamint a biopsziák patológiai vizsgálatán alapuló Gleason-pontszám 

egyaránt előrejelezhetik a pontenciális PCa-végpontokat21. Azonban ezek a vizsgálatok nem tökéletesek 

a prosztatarák kockázatbecslésére, így számos esetben történik szükségtelen beavatkozás. Ezek 

elkerülése érdekében fontos feladat újfajta markerek tesztelése a pontosabb előrejelezhetőség érdekében. 

Prosztatarák esetén egyelőre korlátozott adatkészlet áll rendelkezésre a proteoglikánok változásait 

illetően, azonban a 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) 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, ami különös 

jelentőséggel bírhat későbbi többcélpontos terápiák alkalmazásakor22.  

                                                 

17 A.M. Moon, A.G. Singal, et al., Contemporary Epidemiology of Chronic Liver Disease and Cirrhosis, 

Clinical gastroenterology and hepatology : the official clinical practice journal of the American 

Gastroenterological Association. vol. 18 (2020). pp. 2650-2666. 
18 M. Morimoto, K. Numata, et al., Novel Lens culinaris agglutinin-reactive fraction of α-fetoprotein: a 

biomarker of hepatocellular carcinoma recurrence in patients with low α-fetoprotein concentrations, 

International journal of clinical oncology. vol. 17 (2012). pp. 373-379. 
19 Q. Shi, J. Jiang, et al., Syndecan-1 serves as the major receptor for attachment of hepatitis C virus to the 

surfaces of hepatocytes, Journal of virology. vol. 87 (2013). pp. 6866-6875. 
20 F. Ogawa, Y. Oi, et al., Temporal change in Syndecan-1 as a therapeutic target and a biomarker for the 

severity classification of COVID-19, Thrombosis journal. vol. 19 (2021). pp. 55. 
21 G. Rodrigues, P. Warde, et al., Pre-treatment risk stratification of prostate cancer patients: A critical 

review, Canadian Urological Association journal = Journal de l'Association des urologues du Canada. vol. 6 

(2012). pp. 121-127. 
22 Y.P. Hu, H.G. Sun, et al., Decorin Suppresses Prostate Tumor Growth through Inhibition of Epidermal 

Growth Factor and Androgen Receptor Pathways, Neoplasia. vol. 11 (2009). pp. 1042-1053. 
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3. Kísérleti módszerek 

3.1. Folyadékkromatográfiás-tömegspektrometriás paraméterek 

Munkám első lépésében a kondroitin-szulfát és heparán-szulfát diszacharidok mennyiségi 

meghatározására alkalmas HPLC-MS módszerek fejlesztésével foglalkoztam. Ennek érdekében saját 

töltésű kapilláriskolonnákat készítettem és kapcsoltam a nanoHPLC-MS rendszerbe. Az oszlop 

hőmérsékletét külső vezérlésű kapilláris termosztáttal állítottuk be 45 °C-ra. 

HS diszacharid standard keverék segítségével feltérképeztem az alkalmazott HILIC-WAX állófázis 

viselkedését és retenciós mechanizmusát. A sókoncentráció és oldószerösszetétel hatását izokratikus 

mérések során vizsgáltuk meg, egy 3x10 faktoriális tervvel. Az eluens összetétel 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. Ezen információk tükrében 

ammónium-formiát sógradiens módszereket terveztem és optimáltam 75:25 v/v ACN:víz (pH = 4,4) 

oldószerösszetétel mellett HS és CS diszacharidok elválasztására egyaránt.  

A kromatográfiás módszerek fejlesztése és a CS diszacharidok stabilitásának vizsgálata során az alábbi 

mérőműszert alkalmaztam: Waters Q-TOF Premier hibrid kvadrupól-repülési idő analizátoros 

tömegspektrométer, negatív ionizációs módban. A szövetminták vizsgálata során az alkalmazott 

mérőműszer: Waters Select Series Ciklikus ionmobilitás tömegspektrométer (Milford, MA).  

A HS diszacharidokat MS1 módban mértük, míg a CS diszacharidokat MS1 és MS/MS módban mértük, 

a monoszulfatált izomerpár (D0a4 és D0a6) megkülönböztetését is szem előtt tartva.  

 

3.2. CS diszacharidok stabilitási és visszanyerési paraméterei 

A mintaelőkészítési lépések visszanyerésre gyakorolt hatásának vizsgálatakor fűtött vákuumbepárlót 

(55°C) és liofilizátort (–110 °C) alkalmaztam vizes oldatokból. Ezután a fűtött vákuumbepárlás további 

körülményeit és a diszacharid keverékek oldatbeli tárolhatóságát vizsgáltam az alábbi oldószerelegyek 

alkalmazásával: (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. 

 

3.3. Szövetminták vizsgálata 

A szövetminták vizsgálata során a kiválasztott 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. Ezután a megfelelő enzimkeverékkel a 

szövetek felületén elvégeztük a GAG láncok emésztését. A kondroitin-szulfát láncokat 

kondroitináz-ABC enzimmel, míg a heparán-szulfát láncokat heparináz I, II, és III enzimek 5:1:1 arányú 

keverékével hajtottuk végre. Ezután a keletkező GAG diszacharid keveréket Grafit+C18 centrifugális 

pipettahegy SPE rendszerben tisztítottuk. 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 alkalmazott munkafolyamatot az 

3. ábrán mutatom be. 
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3. ábra A máj- és prosztatametszetek vizsgálata során alkalmazott munkafolyamat. 

3.4. 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 szoftverekkel, a box-whisker ábrák a ggplot2 package 

segítségével készültek. A hatásnagyságok (Cohen f2 alapján számolva) és az ebből következő elégséges 

mintaszámok (α = 0,05, és 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.  

 
4. Eredmények 

4.1. Módszerek fejlesztése és karakterizálása 

A szövetmetszeteken rendelkezésre álló kis mintamennyiség (10-100 µg teljes szövet) és alacsony 

célkomponens-koncentráció miatt a legjobb szelektivitású és érzékenységű mintaelőkészítési és mérési 

módszerek alkalmazására volt szükségünk vizsgálataink során. A módszerfejlesztési szakasz során 

fontos lépés volt a GAG-omikai vizsgálatsorozatokhoz alkalmazott mintaelőkészítési módszerek 

optimálása, valamint HS és CS diszacharidok gyors kromatográfiás elválasztására alkalmazható 

módszerek fejlesztése. 

A célvegyületek különböző mértékben szulfatált diszacharidok, amelyek igen széles polaritás skálán 

mozognak. Így egyidejű kromatográfiás elválasztásukhoz speciális kromatográfiás technikákra van 

szükség. Választásunk egy hidrofil interakciós kölcsönhatáson és gyenge anioncserén alapuló 

(HILIC-WAX) kombinált mechanizmusú töltetre esett. A vizsgálatok során részletesen feltérképeztük 

az alkalmazott oldószerek és sók minőségbeli és koncentrációbeli hatását az elválasztás hatékonyságára. 

Megállapítottuk, hogy a 75% acetonitril – 25% víz tartalmú eluens és az ammónium formiát só (pH=4,4) 

alkalmazása kiemelkedő hatékonyságot biztosít. Első lépésben HS diszacharidok elválasztására 

fejlesztettünk izokratikus módszert saját töltésű, 100 µm-es belső átmérőjű kapilláris HILIC-WAX 

kolonna alkalmazásával. Ezen módszer megfelelő érzékenységet biztosított HS diszacharidok 

meghatározásához, azonban a nanoelektrospray (nanoESI) forrás alkalmazása során felmerülő technikai 
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nehézségek miatt érdemesnek láttuk egy „hibrid” rendszer létrehozását, amelyben nanoHPLC-vel 

üzemeltett 250 µm belső átmérőjű kapilláriskolonnát kapcsoltunk a tömegspektrométerhez normál ESI 

forráson keresztül. 

Felfedeztük továbbá, hogy a különböző mértékben szulfatált HS diszacharidok eltérően reagálnak a 

sótartalom változására. A 4. ábrán látható, hogy az érzékenység meredeken csökken az acetonitril 

tartalom csökkenésével, a csúcsterületek és csúcsintenzitások viszonylatában egyaránt (4A, 4B ábra). 

Ez a csökkenő ionizációs hatékonyságnak valamint a jelentős csúcsszélesedésnek tulajdonítható.  

4. 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 növekvő sókoncentráció (lentről felfelé haladva az ábrákon) csak kis mértékben befolyásolta a 

csúcsterületeket, azonban a csúcsintenzitások és az S/N értékek jelentősen megnövekedtek a keskenyebb 

csúcsok miatt (4. ábra). Ezen eredmények azt jelzik, hogy a magas sókoncentráció miatti ionizációs 

hatékonyság csökkenés elhanyagolható mértékű. Ezen egyirányú tendenciákkal szemben érdekesebb 

jelenség látható az egyszeresen és kétszeresen szulfatált HS diszacharidok felbontását illetően, amelyek 

egymástól nehezen elválasztható komponensek. Míg az egyszeresen szulfatált komponensek felbontása 

alacsony sókoncentráció mellett maximális, addig a kétszeresen szulfatált komponensek felbontása a 

sókoncentráció növelésével növekszik. 

75% acetonitril tartalom alkalmazása esetén az alkalmazott kolonnán a retenció mechanizmusa igen 

összetett. Ezen körülmények között a HILIC funkció retencióra gyakorolt hatása válik dominánssá, míg 

a WAX funkció tisztán ionos kölcsönhatások helyett elektrosztatikus taszításon alapuló hidrofil 

interakciós kromatográfiás (ERLIC) kölcsönhatásokkal befolyásolja a komponensek retencióját. Az 

elválasztást tehát a HILIC és az ERLIC mechanizmus kombinációja határozza meg. Ezt támasztja alá a 

nem-szulfatált és egyszeresen szulfatált komponensek retenciójának növekedése a magasabb 

víztartalmú elválasztáshoz képest. Másrészt pedig a kétszeresen és háromszorosan szulfatált 

komponensek retenciója jelentős mértékben csökken az 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 
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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. 

Az eredmények tükrében sógradienst alkalmazó módszert fejlesztettünk és részlegesen validáltuk HS és 

CS diszacharidok HILIC-WAX fázison történő elválasztására. A fejlesztett módszerek kiemelkedő 

hatékonyságot biztosítanak a két vegyületcsoport gyors elválasztására (5. ábra). 

 

5. ábra A HS és CS diszacharidok elválasztására fejlesztett sógradiens módszerekkel elért elválasztás. 

4.2. Minták stabilitási és visszanyerési vizsgálata 

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 és a liofilizálás. Mindkét technikával 

négy párhuzamosban bepároltunk 10 µL HPLC-MS tisztaságú vízben, 100 µL HPLC-MS tisztaságú 

vízben, valamint 100 µL 100 mM-os ammónium-bikarbonát oldatban 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 ammónium-bikarbonáttal az emésztéshez használt puffer 

bepárlásra gyakorolt hatását vizsgáltuk.  

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 megállapítottuk, hogy az általánosan alkalmazott injektálási oldószerekben a 

minták stabilitása 12 óráig biztosított. Ennél hosszabb tárolás esetén azonban érdemes figyelmet 

fordítani az alkalmazott oldószerre, ugyanis metanol tartalmú oldószerek esetén a minták bomlása 

gyorsabb volt, mint az acetonitril tartalmú oldószerek esetében. 
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4.3. Krónikus májbetegségek vizsgálata 

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 előkészítő vizsgálatsorozat (csoportonként 3-4 minta) 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 okozta cirrhosis 

(ALDC), HBV és HCV eredetű hepatocelluláris karcinómát, valamint az utóbbi szövetek melletti 

környező cirrhotikus májparenchymát (KCMP). A kis mintaszámú csoportok miatt részletes 

statisztikai elemzés elvégzésére nem volt mód. 

Érdekes megfigyelés, hogy a KCMP szövetek CS összmennyisége medián és átlag tekintetében egyaránt 

a vírusos etiológiájú HCC-s szövetekkel mutat hasonlóságot, míg a cirrhotikus és az ALDC-HCC 

szövetekben alacsonyabb CS tartalom volt tapasztalható (6. ábra).  

 

6. ábra Kondroitin-szulfát összintenzitás krónikus májbetegségek esetén az etiológia 

figyelembevételével. 

A minták jelentős csoporton belüli varianciája miatt azonban nem különíthetők el egyértelműen a 

csoportok. 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  

(6. ábra). Hasonló különbség azonban nem fedezhető fel HCC esetén: a vírusos eredetű HCC-k esetén 

azonos CS mennyiség volt tapasztalható, ami kb. 1,8-szor nagyobb volt, mint ALDC etiológiájú 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 KCMP-hoz képest. Fontos 

megemlíteni továbbá, hogy HCC esetén az eredmények varianciája jelentősen nagyobb a többi 

csoporthoz képest a PSC eredetű cirrhosis kivételével. Ebből arra következtethetünk, hogy a rákos 

elváltozások esetén megnövekednek a betegek közti molekuláris különbségek. 

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.  

Cirrhotikus elváltozások esetén szignifikáns eltérések tapasztalhatók a különböző etiológiájú csoportok 

között és a környező cirrhotikus májparenchymához viszonyítva egyaránt. Ezek közül a legjelentősebb 

az egyszeresen szulfatált diszacharidok szulfatációs pozíciójában (6S/4S arány) felfedezhető eltérés.  
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A PSC eredetű cirrhosis teljesen eltérő szulfatációs mintázatot eredményez minden egyéb 

mintacsoporthoz képest. 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. 

Összefoglalva, a CS láncok vizsgálata során minden összehasonlításban jelentős különbségek voltak 

láhatók az összmennyiség tekintetében, azonban a szulfatációs mintázat csak cirrhosis esetén mutatott 

jelentős eltéréseket. HCC esetében etiológiától függetlenül a KCMP-val azonos mintázat volt 

tapasztalható. A 6-O-szulfatáció domináns minden vizsgált csoport esetén és a cirrhosisos minták esetén 

jelentős eltérések tapasztalhatók a D0a6 diszacharid arányában minden csoport páronkénti 

összehasonlításában. 

A HS láncok összmennyiségében jelentős változások láthatók (7. ábra). A cirrhosisos mintákban a HS 

összmennyisége átlagosan 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.  

 

7. ábra Heparán-szulfát összintenzitás krónikus májbetegségek esetén az etiológia figyelembevételével. 

Megfigyelve a cirrhosisos minták etiológia függését 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 (6. ábra). Ez az 

ellentétes tendencia nem volt tapasztalható más csoportpáronkénti összehasonlítás esetén.  

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. A kétszeresen és háromszorosan szulfatált diszacharidok (D2A6, D2S0, D0S6, D2S6) 

részhányada és az általuk mutatott változások egyaránt kisebbek voltak.  

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.  

  



Tézisfüzet, 2022  Tóth Gábor 

13 

4.4. 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. Dolgozatomban 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 mutattam be, a 

tézisfüzetben az utóbbi összehasonlítás eredményeit foglalom össze. 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) képezi. 

4.4.1. 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  

(8/A ábra). A leírt változások alátámasztják, hogy a CS láncok mennyiségének emelkedése már a 

prosztatarák kialakulásának korai szakaszában előre jelezheti a tumor fejlődését, valamint kapcsolat 

lehet a CS láncok mennyisége és a tumorok agresszivitása között is. 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 (8/B ábra).  

 

8. ábra BPH és különböző kockázati besorolású (alacsony, közepes, magas) prosztatarákos minták 

teljes glükózaminoglikán tartalma. A: Kondroitin-szulfát, B: Heparán-szulfát. (*:p<0,05, **:p<0,01). 

4.4.2. 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. 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 
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diszacharid volt, és ugyan hasonló irányú változások voltak kimutathatók, mint a D0a0 esetében, ezen 

eltérések nem voltak statisztikailag szignifikánsak.  

A legjelentősebb eltérések a monoszulfatált komponensek relatív intenzitásában voltak kimutathatók.  

A D0a4 diszacharid szignifikánsan alacsonyabb relatív intenzitást mutatott PCa-ban, mint BPH-ban, és 

a PCa progressziójával egy további csökkenő tendencia figyelhető meg. 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.  

Az átlagos szulfatáció mértékét megfigyelve (9/A ábra) látható, hogy a PCa progressziójával jelentős 

növekedés tapasztalható, azonban az alacsony kockázati csoportban alacsonyabb szulfatáltság volt 

tapasztalható, mint BPH esetén. 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 (9/B ábra).  

 

9. 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). 

4.4.3. 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. 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.  

Szignifikáns eltéréseket azonosítottunk a BPH és a 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.  

A kétszeresen és háromszorosan szulfatált diszacharidok relatív intenzitásában nem volt szignifikáns 

változás, azonban mindhárom esetben csökkenő tendenciát figyelhetünk meg a PCa progressziójával.   
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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 

kutatócsoportunkban.  

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 szulfatációs pozícióinak 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 kidolgoztam 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. 

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 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. 

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 
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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 metanol tartalmú oldószerek esetén a GAG diszacharidok bomlása 

gyorsabb, mint az acetonitril tartalmú oldószerek esetében. 

4. Megállapítottam, hogy a szöveti glükózaminoglikánok mennyisége és szerkezete jelentősen 

függ krónikus májbetegségek esetén az elváltozás etiológiájától. 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 eltérések tapasztalhatók 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. Megállapítottam, hogy a kondroitin-szulfát összmennyiségében szignifikáns az 

eltérés a BPH és a különböző kockázati csoportú PCa szövetek között, míg a HS láncok 

összmennyiségében szignifikáns eltérések nem voltak kimutathatók. A szulfatációs mintázat 

eltérései tekintetében szintén markánsabb különbségek voltak tapasztalhatók CS esetén, különös 

tekintettel a monoszulfatált diszacharidok szulfatációs pozíciójának arányára.  
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