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Mi a proteomika? 
A proteomika kifejezést a genomika mintájára alkották, amely maga is le-

származtatott kifejezés. A genom az adott faj génjeinek teljessége, ezzel fog-
lalkozik a genomika tudománya. A genom analógiájára „proteom” névvel illetik 
a genomból transzkripció (átírás) és transzláció (fordítás) révén létrejövő fe-
hérjék összességét. Ennek tanulmányozásával foglalkozik a proteomika tudo-
mánya.  

Most, hogy számos prokarióta és eukarióta szervezet hosszú génszek-
venciái rendelkezésre állnak, a biológusok előtt óriási feladat áll: meg kell ta-
lálniuk a géntermékek molekuláris és sejtfunkcióját és meg kell érteni, hogy 
ezek a géntermékek hogyan függnek össze a sejt egészséges és beteg mű-
ködésével. A proteomika tudománya azt a célt tűzte maga elé, hogy megértse 
a fehérjeexpresszió és -funkció összefüggéseit. Ha sikerül hatékony és gyors 
módszereket kialakítani a fehérjék párhuzamos meghatározására, használha-
tóbbá válnak számunkra ezek a molekulák, lehetőséget nyújtva új biomarkerek 
(jelzőmolekulák) és terápiás hatóanyagok felfedezésére, a diagnosztika és a 
gyógyítás újabb előrelépésére és általában arra, hogy jobban megértsük az 
élő szervezetek működését. Mielőtt azonban ezeket a magasztos célokat elér-
hetnénk, szembe kell nézni azokkal a műszaki problémákkal, amelyek ma kor-
látozzák az előrehaladást a komplex mintákban jelen levő proteinek analízise 
területén. 

A proteomika tekinthető a „genomika” (a gének szekvenciájával foglalko-
zó tudomány) fehérjék területére való adaptációjának, de ezzel nem írtuk le 
azt a milliónyi módszertani problémát, amelyet az összetett, fehérjetartalmú 
minták vizsgálata felvet. Az RNS- és DNS-mintákhoz képest nagy eltérést je-
lent, hogy nem áll rendelkezésünkre olyan láncreakciós amplifikációs mecha-
nizmus, amivel tetszőlegesen megnövelhetnénk a mérendő fehérjemolekulák 

 



számát: azzal a mennyiséggel kell dolgozni, ami rendelkezésünkre áll. A 
proteomika kutatóinak tehát meg kell küzdeni azzal a feladattal, hogy kis kon-
centrációban jelen levő fehérjekomponenseket kell kimutatniuk a természetes 
környezetükben, márpedig a nagy gyakorisággal és kis gyakorisággal előfor-
duló proteinek koncentrációjában 6–8 nagyságrend eltérés lehet (ami millió-
szoros-százmilliószoros hígításkülönbséget jelent!). Egy másik jelentős eltérés 
az RNS- vagy DNS-mintáktól az, hogy a proteineknek nincsenek nagy affinitá-
sú és szelektivitású kötőpárjaik. A genetikai micro-array rendszer kihasznál-
hatja azokat a speciális kölcsönhatásokat, amelyek oligonukleotidok és anti-
szensz párjaik között fennállnak, a protein micro-array kialakításához minden 
egyes kimutatandó fehérjéhez ki kell találni egy specifikus kötőpárt. Ez a mód-
szer drága és munkaigényes. A proteinek olyan biokémiai változatosságot mu-
tatnak, ami sokkal szélesebb körű a nukleinsavakénál, hiszen a fehérjék tulaj-
donságait a háromdimenziós szerkezet részletei határozzák meg. A proteinek 
változatosságához hozzátartoznak az eltérő pI-értékek (membrán-asszociá-
ciós értékek), a transzláció (mRNS – fehérje „fordítás”) utáni módosulások, 
ezért a proteinek kezelésére kevésbé lehet általános módszereket találni, mint 
az oligonukleotidok esetében.  

Mindezen nehézségek láttán felmerül a kérdés: hát nem elég a geno-
mika? A válasz egyre határozottabban: nem. Egyre több adat gyűlik össze ar-
ra nézve, hogy nincs szoros korreláció a stacionárius mRNS-koncentráció és a 
proteinkoncentráció között, valamint arra, hogy a külső feltételek nem egyfor-
ma hatással vannak az mRNS és a proteinek koncentrációjára. Mindez azt 
jelzi, hogy a sejt poszt-transzkripciós (DNS – mRNS átírás utáni) eszközökkel 
is szabályozza a proteinexpressziót. Ezenfelül a proteineket számos poszt-
transzlációs esemény módosítja, amelyek gyakran dinamikus jellegűek, ezért 
szükség van arra, hogy képesek legyünk nemcsak detektálni, de analizálni is a 
keletkező fehérjéket. Azt is tudnunk kell, hogy az egészséges és beteg sejtek 
közötti különbséget lényegében mind proteinek okozzák. Ahhoz, hogy ezeket 
a folyamatokat megérthessük, térben és időben egyaránt tudni kell követni a 
proteinek eloszlását. 

A proteomika előtt számos feladat áll. Tovább kell fejleszteni a protein-
meghatározásban kulcsszerepet játszó tömegspektrometriát, mert csak ezzel 
növelhető a komplex proteom minták analízisének hatékonysága. Nagyon fon-
tos a többdimenziós frakcionálási módszerek fejlesztése, mert ezzel érhető el, 
hogy a kis gyakoriságban jelen levő fehérjekomponensek egyáltalán láthatóvá 
váljanak. Az úgynevezett proteincsipek segítségével nagymértékben fel lehet-
ne gyorsítani a különböző proteinek jellemzését, ha sikerül megoldani a velük 
kapcsolatos bonyolult problémákat. A proteincsipek jóságát az ún. befogóve-
gyületek minősége határozza meg, amelyek a fehérjét megkötik, és az is kér-
dés, hogy milyen módszerrel detektáljuk a megkötött proteint. A radioaktív izo-
tópos jelölés módszerével, amely a konceptuális fázisból hamar átment a gya-

 



korlati alkalmazásba, lehetővé válik proteom kvantitatív, összehasonlító, di-
namikus vizsgálata. 

Az alaptudományi alkalmazások mellett természetesen gondolni kell a 
klinikai alkalmazásokra is. A tömegspektrometriás módszert mesterséges in-
telligenciával kombinálva pl. jó képet lehet kapni a vérplazma-proteomról, és 
ez nagy segítséget jelent a diagnózis felállításában. A proteomikai adatokat 
gondos statisztikai analízisnek kell alávetni ahhoz, hogy szignifikanciavizs-
gálatot lehessen végezni. Az ilyen adatokat nemcsak tárolni kell, de elérhetővé 
is kell tenni más kutatók számára, és képesnek kell lenni arra, hogy ezeket az 
adatokat más molekuláris, sejtes, vagy egész szervezetre vonatkozó adatok-
kal kombináljuk. Természetesen megvannak a módszer ipari vonatkozásai is, 
elég, ha a terápiás alkalmazásokra és betegségkimutatási tesztekre gondo-
lunk. Mindez része ennek a fiatal, de rendkívül gyorsan fejlődő tudományág-
nak. Nem kétséges, hogy az előttünk álló nehézségek rendkívüliek, de a fej-
lesztésben dolgozók elszántsága már eddig is rendkívül gyors előrehaladást 
eredményezett, ezért remélhetjük, hogy a proteomika továbbra is jelentősen 
hozzá fog járulni a biológiai folyamatok, valamint az egészséges és beteg 
sejtműködés közti különbség megértéséhez. 

A proteomikai elemzés alkalmazása rákbetegség  
korai detektálására 

A proteomika fent részletezett általános céljain belül a klinikai alkalmazá-
sok jóval specifikusabbak és gyakorlatiasabbak. A sejtek teljes proteomjának 
analízisére kifejlesztett módszerek jó része nem alkalmazható klinikai környe-
zetben. A rendelkezésre álló minta eleve korlátozott: néhány ezer sejt egy 
biopsziás mintából, vagy egy pár milliliter vér. A PCR-amplifikációs módszerek 
hiánya hátrányt jelent a genomikával szemben, és az egyszerre kimutatható 
speciesek koncentrációja között legfeljebb 2–3 nagyságrend különbség lehet, 
holott a leggyakoribb és legritkább fehérjék között akár nyolc nagyságrend 
koncentrációkülönbség is lehet. Ahhoz, hogy a proteomika használható legyen 
a klinikai analízisben, új mikro- és nano-proteomikai technikákat kell kifejlesz-
teni, amely kis mennyiségű mintából is kellő biztonsággal kimutatja a kívánt 
komponenst.  

A rákot gyakran nevezik genetikai betegségnek, funkcionális értelemben 
mégis proteomikai problémáról van szó, hiszen a genetikai mutációk befolyá-
solják a protein szignalizációs (jeladási) láncolatot, aminek hatására a sejt 
nem veszi figyelembe a szervezetből jövő negatív (inhibíciós) jelzéseket, vagy 
folyamatosan hibás (pozitív) jelet ad tovább más sejtek felé. A tumor és kör-
nyezete között enzim és növekedési faktor cserék történnek, ezért sok 
biomarker jelentkezhet a szérumproteomban. Az alábbiakban leírt rákdetektá-
lási technológia csak egy abból a sok lehetőségből, amelyet a proteomika kí-
nál különféle betegségek korai detektálására. 

 



A rák biomarkerek detektálása 
Egész eddig a 2D (kétdimenziós) poliakrilamid-gélelektroforézis (2D-

PAGE) kínálta a leghatékonyabb elválasztási módszert egy testnedvben elő-
forduló fehérje-együttes „pillanatképének” meghatározására. Ezzel a techno-
lógiával számos olyan biomarkert felfedeztek, amelyeket azután nagyobb lép-
tékű vizsgálatokban tovább tanulmányoztak. Ez a módszer azonban nem túl-
ságosan termelékeny, munka- és időigényes, valamint problémát jelent a sem-
leges töltésű és a 10 000 Daltonnál kisebb molekulatömegű részecskék kimu-
tatása. Az új, tömegspektrometriás, többdimenziós szeparációs technikák dif-
ferenciális izotópjelzéssel együtt alkalmazva már nem mutatják ezeket a korlá-
tokat és kiegészíthetik a 2D-PAGE eredményeket. Az izotópjelzés segítségé-
vel különbözőképpen expresszált proteinek is kimutathatók – hidrofobici-
tásuktól függetlenül – és képesek vagyunk kis molekulatömegű (attomol) 
mennyiségben jele levő komponensek kvantitatív kimutatására is. 

Az új módszerek egyike a mátrixtámogatott lézer-deszorpciós repülési idő 
tömegspektrometria (MALDI-TOF MS), amelyet sikerrel alkalmaztak biomar-
kerek azonosítására szövetmintákban, és amellyel a megfelelő proteinek köz-
vetlenül szekvenálhatók és azonosíthatók. Fejlesztés alatt állnak más tö-
megspektrometriás proteomikai módszerek is, például a megnövelt hatékony-
ságú lézer-deszorpciós ionizációt alkalmazó SELDI-TOF módszer, amely két 
hatékony módszer kombinációjára épül: a komplex proteinmintát egy csipen 
retenciós módszerekkel szétválasztják, majd az elválasztott mintára alkalmaz-
zák az MS módszert (1. ábra). A módszer előnye, hogy gyors proteinexpresz-
sziós profilt ad komplex biológiai vagy klinikai mintákról. Ha nem csak egy pro-
tein azonosításáról van szó, akkor ez a módszer nagy előfrakcionálást és ko-
moly utótisztítást igényel. A klinikai detektálási módszer esetében a mintát 
közvetlenül előkezelt fémdarab felületére viszik, amely specifikusan megköt 
bizonyos komponenseket, a többit pedig lemossák. A megkötött proteineket 
savval ionizálják, majd beszárítják. A fémhasábot, amelyen bizonyos foltokban 
megkötött minták vannak, behelyezik egy vákuumkamrába és lézerrel deszor-
beálják a fehérjemintákat. A vákuumba került töltött részecskék becsapódnak 
az elektródba és az m/z (tömeg/töltés) hányadost a repülési időből határozzák 
meg (a kis ionok gyorsabban repülnek, mint a nagyok).  

Klinikai szövetminták proteomikai profiljának  
meghatározása 

A lézerbefogásos mikrofelbontási (LCM) módszer a SELDI-TOF analízis-
sel kombinálva lehetőséget kínál arra, hogy molekuláris „ujjlenyomatot” készít-
sünk a szövetminta ráksejtjeiről, ezzel lehetőséget kínál arra, hogy már a korai 
fázisban értesüljünk a tumor progressziójával járó expressziós változásokról.  
 

 



 

 
 

kisebb protonok 

repülnek 
gyorsabban átlagban 

20-80 foltokról 

15 impulzus 
pozíciónként 

lézer 

a) 
detektorlemez 

(a) Egy robotvezérelt mint
felületi kémia függvényébe
lyet a mátrixtámogatott léz
mintáit tartalmazza, vákuu
ionizálódnak. Az ionok rep
(b) Az ionspektrumokat szá
kiválogathatók. A képen a
IMAC: immobilizált fémaffin

1. ábra A me
alkalmazó rep

amelyet komple

 

proteincsip 
spektrum 
 
 

75 
50 
25 

0 
-25 

WCX2 proteincsip 

0                                         10 000                                      20 000 

75 
50 

25 
0 

SAX2 proteincsip 

0                                         10 000                                      20 000 

75 
50 
25 

0 
-25 

IMAC3 proteincsip 

0                                         10 000                                      20 000 

b) 

 
aadagoló segítségével 1 µl szérumot juttatnak egy proteinmegkötő csipre. A csipen alkalmazott 
n a proteinek egy része megkötődik. A megkötött proteineket olyan mátrixanyaggal kezelik, ame-
er-deszorpciós vizsgálatokban használnak, majd mossák és szárítják. A csipet, amely több beteg 
mkamrába helyezik és lézerrel világítják meg. Lézer hatására a fehérjék deszorbeálódnak és 

ülési ideje (TOF) az m/z (tömeg/töltés) hányados függvénye lesz.  
mítógéppel támogatott módszerekkel vizsgálva a relatív intenzitások alapján bizonyos alosztályok 

lkalmazott rövidítések: WCX2: gyengén kationos cserefelület, SAX2: erősen anionos cserefelület, 
itás-kromatográfiás mátrix. 
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A proteinexpressziós profilok kétféleképpen ábrázolható: a hagyományos 
tömegspektrum és az ún. sűrűségi vonalkód. Ez a példa is azt mutatja, hogy a 
SELDI-TOF analízis hasznos segítséget nyújthat a klinikai kémiában. 

A hagyományos tumorbiomarkerek túlexpresszált proteinek kimutatására 
építenek, amelyek a betegség miatt a véráramba kerülnek. Ezek a módszerek 
azonban munka- és időigényesek, és gyakran hamis pozitív jelzést adnak. A 
szérum- és a plazmaproteom több ezernyi érintetlen és felhasított protein tár-
háza, amelynek információtartalmát még alig használták ki. A biomarkerek 
megkeresése ebben a háttérben olyan, mintha egy tűt keresnének a szénaka-
zalban, minden egyes alkotót külön el kell választani, és ki is kell mutatni. A 
biomarkerek új detektálási technikáira van szükség a klinikai kémiában. Saj-
nos az esetek többségében a tumorokat csak akkor detektálják, amikor már túl 
késő, és a ráksejtek már áttevődtek a szervezet más pontjaira. Ebben a fázis-
ban a terápia már csak korlátozott eredménnyel járhat. Minél korábbi fázisban 
sikerül kimutatni az elváltozást (akár már a rosszindulatú elfajulás előtt), annál 
nagyobb az esélye a gyógyításnak. 

A proteomikai mintázat alkalmazása  
a petefészekrák kimutatására 

A petefészekrák jó példa a fenti dilemmára. Az ilyen megbetegedések 
kétharmadát akkor észlelik, amikor a ráksejtek már továbbjutottak a petefé-
szek felszínéről, de a betegnél még semmi különös tünet nem észlelhető. Ilyen 
stádiumban még a legjobb műtéti és kemoterápiás beavatkozás után is a be-
tegek mindössze 35–40%-a éli túl 5 évvel a beavatkozást. Jelenleg a legjobb 
tumormarker a petefészekrák esetében a CA 125, amely az előrehaladott ese-
tek 80%-ában észlelhető, de az első stádiumban levő betegek mindössze 50–
60%-ánál jelentkezik megnövelt koncentrációban. A gyógyítás hatásfokának 
javításához arra lenne szükség, hogy minél korábban detektálható biomarkert 
találjanak. Klinikai szempontból azok a biomarkerek hasznosak, amelyek 
könnyen elérhető testnedvekben találhatók, vagyis a szérumban, a vizeletben 
vagy a nyálban. A testnedvek fehérjékben gazdag forrást jelentenek, amiben 
megjelenhet minden olyan markervegyület, amellyel a vér útja során találko-
zott a szervezetben. Az utóbbi időben inkább a proteomikai mintázat alapján 
próbálják azonosítani a hibás működést. A petefészekrák korai fázisának azo-
nosításánál pl. egy sor fehérje koncentrációja változik meg, amelyek egyedileg 
nem lennének alkalmasak a betegség kimutatására. Ezek a mintázatok akkor 
is hasznosak a diagnózis szempontjából, ha nem tudjuk pontosan azonosítani 
az egyes fehérjéket. A beteg szervekkel való érintkezés folyamatosan változ-
tatja a vérproteom összetételét. A különbségek eredhetnek új fehérjék megje-
lenéséből, mások eltűnéséből, túl- vagy alultermelésből, ill. a betegség követ-
keztében megváltozott összetételű proteinek megjelenéséből. 

 



A mintázatok azonosítására mesterséges intelligencia algoritmusokat 
használnak, és a felvételhez, amelyet SELDI-TOF módszerrel készítenek el, 
mindössze egy mikroliter szérumra van szükség. A jel több ezer proteinre vo-
natkozó adatot tartalmaz, és az eltérést alakfelismerő algoritmusokkal lehet 
észlelni. Sokféle bioinformatikai módszer létezik, amellyel az ilyen bonyolult 
jelek analizálhatók, de ezek többsége két alosztályba tartozik. Az egyik az ún. 
felügyelt módszerek köre, ahol bizonyos előzetes ismeretekre van szükség, 
vagy olyan adatokra, ahol a besorolás már ismert. Az ebbe az osztályba tarto-
zó algoritmusok között van a lineáris regresszió, nemlineáris neurális hálóza-
tok és genetikai algoritmusok. A felügyelet nélküli módszerekben úgy gyűjte-
nek be sok adatot, hogy nem tudják előre a mérés kimenetelét. Ezen módsze-
rek közé tartozik pl. a K-módszerű legközelebbi szomszéd analízis, az eukli-
deszi távolságra épülő nemlineáris módszerek, az elmosódott mintázatok 
megfeleltetésének módszere vagy az önszervező leképezés (SOM) módszere. 
A kiindulási adatokat mindegyik esetben a SELDI-TOF proteomikai profilok 
jelentik, amelyek 15 500 adatpontot tartalmaznak az 500–20 000 m/z tarto-
mányban. Az önmagától tanuló (alkalmazkodó) mesterséges intelligencia 
programok az adatok nagy száma miatt különösen alkalmasak a finom válto-
zások követésére. Ezeknek a programoknak az alkalmazása egy új diagnosz-
tikai módszert keltett életre: a proteomikai mintázat alapú diagnosztikát. Az 
eljárás fejlesztésénél olyan asszonyok szérumproteomikai mintáiból indultak 
ki, akiknél detektálták a petefészekrákot, majd a „tanulás” után a programot 
nem detektált betegek mintáira alkalmazták. A program segítségével 100%-
ban sikerült azonosítani a beteg személyeket (akár korai, akár késői stádium-
ban voltak), míg a jóindulatú és egészséges személyek 95%-át helyesen di-
agnosztizálták. A jóindulatú nőgyógyászati elváltozásokat és a gyulladásos 
betegségeket a program helyesen a nem rákosok közé sorolta. Az összes első 
stádiumú petefészekrákot felismerte és megkülönböztette a jóindulatú elválto-
zásoktól. A kontrollmintákat olyan populációból választották, akik ki voltak téve 
a petefészekrák veszélyének, nem az átlagos populációból, hiszen a vizsgála-
tot mindenképpen a nagyobb veszélynek kitett személyeken fogják elvégezni, 
és a vizsgálatba bevont személyektől 5 évre visszamenőleg rendelkezésre 
álltak szérum, ultrahang és nőgyógyászati vizsgálati eredmények. Az újabb 
adatok hozzáadásával és a patológiai vizsgálattal a program tanulási folyama-
ta a végtelenségig folytatható, ami egyre biztosabbá teszi az új diagnózist. 
Ennek eredményeként mára a módszer szinte 100%-ban érzékenynek és 
specifikusnak bizonyult. 

Fontos megjegyezni, hogy a proteomikai profil analízis nem egyszerűen 
több marker azonosítását jelenti. A diagnosztikai minta egy N-dimenziós tér 
egyetlen pontjának felel meg, amelyet a különböző m/z értékű ionok relatív 
intenzitásértékeiből számolnak ki. A kiértékelés során az új mintát abból a 
szempontból osztályozzák, hogy a „gyakorló készletből” képzett halmazoktól 
milyen távolságra helyezkedik el. Ez a proteomikai mintázat analízis alkalmaz-

 



 

ható más biológiai állapotok analízisére, valamint nagyobb felbontású és pon-
tosságú MS spektrumokra is, mint amit a petefészekrák diagnosztikájában 
használnak. A módszer hasznosnak bizonyult prosztata- és mellrák korai de-
tektálásánál is. 

A fenti példák azt mutatják, hogy a proteomikai profil vizsgálata nemcsak 
alaptudományos érdekesség, hanem igen jól használható bizonyos anyagcse-
re-elváltozások korai detektálásában is. 

 
(Bánhegyiné Dr. Tóth Ágnes) 
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