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A proteincsipek megjelenése és alkalmazása 
A proteincsipek nagy lehetőséget jelentenek a fehérjék aktivitásának és 

kölcsönhatásainak vizsgálatában. Fejlesztésük a géncsip-technológia analógi-
ájára indult meg, és biztos, hogy a kifejlesztett termékek fontos szerepet fog-
nak játszani nemcsak a biológiában, hanem a gyógyszerkutatásban és a diag-
nosztikában is. A géncsipekhez hasonlóan azonban itt is hosszú időre lesz 
szükség, amíg az első demonstrációs példányoktól eljutunk a rutinszerű ipari 
alkalmazásig. 

Már 2000-ben publikálták, hogy proteineket megfelelő mintázatban 
„nyomtatni” lehet és micro-array (mikrorendszer) alakítható ki segítségükkel. 
Ez nagy lendületet adott a proteincsip-fejlesztésnek. Az első leírt esetben a 
lizin oldalláncának aminocsoportjait reagáltatták egy aldehidcsoporttal módosí-
tott üveglemez felületével, és így immobilizálták a fehérjemolekulákat. A prote-
in–protein kölcsönhatást kihasználva analízisre vagy katalizátorhatás kiváltá-
sára van lehetőség. Nem sokkal az első publikációk után megjelent egy másik 
közlemény, amely kb. 6000 élesztőgén-terméket tartalmazó proteincsipet írt le 
kalmodulin- és foszfolipidkötő fehérjék azonosítására. A géntermékeket gluta-
tion-transzferáz (GTS) és His jelöléssel látták el. A jelölések részben a tisztí-
tást, részben az immobilizálást szolgálják. A His jelölés a molekulák orientá-
ciójában is szerepet játszik. Hasonló elrendezés használható antitestekkel 
végzett párhuzamos analízis esetén is. A korai publikációk egyike szűrőpapí-
ron immobilizált fágkönyvtárakat ír le adott antigénekkel szembeni antitestek 
válogatására. Ezzel a megoldással 20 000 egyedi klónt lehetett egy ciklusban 
vizsgálni, ami nagyban növeli a hatékonyságot. Ennek a módszernek tovább-
fejlesztése az volt, hogy közvetlenül üveglemezen immobilizáltak 115-féle, ke-
reskedelmileg elérhető antitestet, amivel antitest–antigén kölcsönhatások 
vizsgálhatók félkvantitatív szinten. Kimutatták, hogy sok kereskedelmi antitest 
nem mutat elég nagy affinitást az antigénhez. Hasonló elven dolgoztak ki 

 



olyan citokin-analitikai módszert, amivel ezek a molekulák femtomólos meny-
nyiségben is kimutathatók lettek. Ezek az elmúlt néhány évben született kez-
deti eredmények is azt mutatják, hogy milyen sok várható a proteincsipek fej-
lesztésétől. Fel kell azonban hívni a figyelmet a jelenlegi technológiák 
korlátaira, és meg kell keresni azokat a kulcsfontosságú fejlesztési területeket, 
amelyekre erőfeszítéseinket koncentrálni kell ahhoz, hogy a proteincsipek 
megbízható és elérhető tömegtermékké váljanak. 

Mennyiségi módszerek 

A jelenlegi proteincsipek főként szűrővizsgálatokhoz alkalmazhatók, arra, 
hogy új kötési kölcsönhatásokat vagy enzimspecificitást azonosítsunk velük. 
Jóllehet a több ezer kölcsönhatás szimultán vizsgálata nagy előnyt jelent a 
hagyományos módszerekhez képest, a proteincsip nem versenyezhet ezekkel 
az egyes kölcsönhatások vizsgálatában. A korábban említett kalmodulinkötő 
proteinekkel végzett kísérletben pl. sok új kölcsönhatást azonosítottak, de 
számos ismert kölcsönhatást nem sikerült kimutatni. Ezért aztán a felismert új 
kölcsönhatásokat célszerű utólag egyedileg is megvizsgálni. Ezek a korlátok 
nem a csipformátum következményei, hanem azé, hogy az immobilizált prote-
inek aktivitása nem egyforma módon változik meg. Ez azzal van kapcsolatban, 
hogy a felületen a proteinek eltérő orientációval immobilizálódnak, ami eseten-
ként denaturálódást is okozhat. A proteinek nemspecifikus adszorpciója is az 
immobilizált proteinek gátlását eredményezheti. Ha sikerülne a csipalapú 
módszereket kvantitatívvá tenni, nem lenne szükség az utólagos egyedi vizs-
gálatokra.  

Az egyik megoldandó probléma az egységes felületi kémiai összetétel ki-
alakítása, amely biztosítaná, hogy az immobilizált ligandumok egyforma kör-
nyezetbe kerüljenek és ezért egyforma aktivitást mutassanak. Az üveg vagy a 
szűrőpapír nem elég egységes szerkezetű ahhoz, hogy a felület tulajdonságait 
molekuláris szinten tervezni lehessen. A szolvatált hidrogélek esetében túl 
nagy a kötőhelyek változatossága, ezért a megkötött fehérjék aktivitása is 
nagy szórást mutat. Jobbnak látszik pl. az aranyfelületen kialakított alkán-tiolát 
monorétegek alkalmazása, de nem lehet tudni, hogy azt az előnyt, amit a va-
lódi kétdimenziós felület jelent, nem veszítjük-e el azzal, hogy az ilyen szabá-
lyosabb felületek proteinmegkötő képessége is jóval kisebb. A másik, ehhez 
szorosan kapcsolódó probléma az immobilizálási stratégiák továbbfejlesztése, 
amivel a kötési helyek és a ligandumsűrűség kontrollálhatók. A szokásos 
megkötési módok (pl. a fizikai szorpció vagy a lizin oldalcsoportok aldehidek-
kel való reakciója) nem teszi lehetővé az orientáció és a felületi sűrűség meg-
felelő kontrollját, pedig ezek alapvetően befolyásolják a megkötött molekulák 
aktivitását. Az aktív csoportot ugyanis leárnyékolhatja maga a szilárd felület 
vagy egy közelben elhelyezkedő másik biomolekula. A His-jelölés segítségé-
vel, egy fémkeltáképző alkalmazásával a fehérjék üvegfelületen jól rögzíthe-
tők. Az immobilizációs stratégiák persze összefüggnek azzal is, hogy hogyan 

 



állítjuk elő a felületre kötendő fehérjéket. A harmadik megoldandó probléma a 
kellően inert platformfelületek kialakítása, amivel megakadályozható lenne a 
nem-specifikus kötődés és a denaturálódás. Ha ez megoldható lenne, nem 
lenne szükség arra a jelenleg alkalmazott stratégiára, amely szerint a mérés 
előtt albuminnal blokkolják a felületet vagy felületaktív anyagok jelenlétében 
végzik a méréseket. Ha ezeket a problémákat sikerül megoldani, valóban 
kvantitatív, oldatban alkalmazható csipeket lehet készíteni, amelyekkel kötési 
affinitást vagy enzimaktivitást lehetne mérni.  

Az első ilyen példa egy arany felületén rendezett alkán-tiolát réteg volt, 
amelyhez Diels-Alder reakcióval kötöttek Src-kináz enzimet abból a célból, 
hogy inhibitorokat teszteljenek velük. Ezzel a módszerrel a proteinek orientá-
ciója és felületi sűrűsége jól kézben tartható volt. A monorétegekbe pentaeti-
lénglikol csoportokat is bevittek, ami hatékonyan megakadályozta a proteinek 
nem specifikus adszorpcióját, ezzel csökkentve a háttérjel nagyságát. Ezzel a 
módszerrel sikerül peptidcsipeket, sőt szénhidrátcsipeket is létrehozni. Remél-
hető, hogy ilyen és hasonló megoldásokkal el lehet jutni a kvantitatív protein-
csipekhez.  

A proteinek és immobilizálásuk 

Van a proteincsipgyártásnak egy másik részletkérdése, amelyre eddig 
nem fordítottak kellő figyelmet: hogyan állítják elő több száz proteinből a meg-
felelő mennyiségű és minőségű molekulát, amit fel kell vinni a felületre? Ho-
gyan érik el a megfelelő hajtogatottságot (téralkatot), hogyan végzik el az ösz-
szes szükséges poszttranszlációs módosítást – és mindezt elfogadható áron? 
A legegyszerűbbnek ma talán az antitestek előállítása tűnik, hiszen mo-
noklonális antitestek már kereskedelemileg is rendelkezésre állnak. Az antites-
tek kémiai hasonlósága azt is lehetővé fogja tenni, hogy egyetlen immobilizá-
ciós módszert alkalmazzanak mindegyikre az array készítésénél. 

Jóval nehezebb a probléma, ha az array különböző típusú fehérjéket tar-
talmaz. A hagyományos módszer (klónozás, expresszálás, proteintisztítás) 
proteinek százainak az előállítására alkalmas, de miután nem tudjuk mind-
egyik protein aktivitását ellenőrizni, a termékek egy ismeretlen hányada nem 
fog megjelenni. A poszttranszlációs módosítások (foszforilezés, proteolízis, 
glikozilezés) jelentősen megváltoztatja a termékek aktivitását, ezért mindegyik 
proteinből még számos származékot is kellene készíteni. Különösen nehéz a 
glikozilezett proteinek elkészítése, mert ezekből számos változat létezik. Bizo-
nyos poszttranszlációs módosításokhoz emlős expressziós rendszereket kell 
használni, de szükség lesz olyan expressziós rendszerekre is, amelyek általá-
nosan alkalmazhatók. Egy lehetséges megoldás az emlős sejtek beoltása 
rendezett cDNS array-t tartalmazó felületekre, ahol a sejtek átfertőződtek a 
DNS-sel és elkezdték termelni a kódolt proteineket. Az utóbbi időben kísérle-

 



teznek PCR-termékek gyors klónozásával is plazmidokban, ami jelentősen 
gyorsítaná az eljárást.  

Várhatóan nagy igény lesz olyan proteincsipekre, amelyek membránban 
kötött protein-array-t tartalmaznak, mert ezek a kulcsszereplői a szignálátadási 
folyamatoknak, és az engedélyezett orvosságok kb. felénél ezek a hatáshe-
lyek. A membránban kötött proteinek immobilizálása külön problémát jelent, 
mert a megfelelő konformáció biztosításához a fehérje körül meg kell őrizni 
egy bizonyos mennyiségű lipid kettősréteget is. Közöltek olyan megoldást, 
ahol G-proteinhez kapcsolódó receptorokat sztreptavidin–biotin kölcsönhatás 
alkalmazásával rögzített szintetikus lipid kettősrétegben immobilizáltak. Ezt 
azonban eddig csak egyféle receptor esetében oldották meg, és további fej-
lesztésre van szükség ahhoz, hogy több száz proteint tartalmazó array eseté-
ben is használható legyen.  

Olyan új stratégiákra lenne szükség, amelyekkel lehetővé válna az 
expresszált proteinek közvetlen immobilizálása a proteinek tisztítása és módo-
sítása nélkül. Ehhez olyan jelzőket kell beépíteni a proteinbe, amelyek szelek-
tíven és irreverzibilisen hozzákötik azt a csiphez. Egy példa: ha puromicinnel 
jelölt mRNS-t használunk in vitro proteintranszlációban, a protein és az RNS 
között kovalens kötés alakul ki, amelyet a szubsztráton megkötött DNS-sel 
hibridizálva a protein szelektíven immobilizálható. Vagy pl. a proteinhez olyan 
peptid jelzőt csatolhatunk, amely biotinligáz szubsztrátjaként viselkedik a sejt-
ben. A biotinilezett protein közvetlenül hozzáköthető a szubsztráthoz avidin 
segítségével. Elképzelhető irreverzibilis enziminhibitorok alkalmazása is im-
mobilizálásra. 

Detektálási módszerek 

A micro-array hasznossága attól is függ, hogy milyen módszerek állnak 
rendelkezésre az adszorbeált molekulák detektálásakor (1. táblázat). Eddig 
többnyire fluoreszcens vagy radioaktív jelzőket alkalmaztak az array-formá-
tumban megkötött fehérjék detektálására. Ha pl. azt akarják kideríteni, hogy 
egy adott protein milyen más proteinekhez kötődik, a proteint megjelölik, majd 
inkubálják az array jelenlétében, végül mosás után végigpásztázzák az array 
felszínét, hogy megkeressék, melyik pozíciókban kötött meg a jelzett moleku-
la. A pozícióból beazonosítható a kötésben szereplő partner is. Enzimaktivitási 
vizsgálatokban gyakran használnak antitesteket az enzimtermékek megköté-
sére. A kinázpróbák pl. antifoszfotirozin antitestet használnak olyan proteinek 
azonosítására, amelyeket egy adott kináz foszforilez. A fluoreszcens és a ra-
dioaktív jelzők előnye a nagy érzékenység és a mikrométeres felbontású de-
tektálhatóság, de a jelző csoport bevitele adott esetben módosíthatja a protein 
aktivitását és a radioaktív jelzők esetében drága a hulladékkezelés. Arról nem 
is beszélve, hogy ezzel a módszerrel csak a várt enzimatikus aktivitás észlel-
hető, és a sokszor legizgalmasabb váratlan hatások elkerülik figyelmünket.  

 



1. táblázat 
A proteincsipeknél használható detektálási módszerek  

összehasonlítása 
 

 Kvantitatív 
analízis 

Valós idejű
analízis 

Jelöletlen
minták 

Váratlan  
aktivitás 

detektálása 

Elérhetőség 

Fluoreszcencia igen nem nem nem jó 
Radioaktív jelzés igen nem nem nem jó 
MALDI-TOF félig nem igen igen közepes 
SPR igen igen igen részben korlátozott 

 
A módszereket a következő kvalitatív kritériumok alapján rendezték: az aktivitás kvantitatív 
jellemzése; kölcsönhatások valós idejű analízise; nem jelzett proteinek és komplex minták 
alkalmazhatósága; nem várt aktivitás azonosítása; elérhető-e kutató laboratóriumokban. 
Mindegyik módszernek megvannak az erősségei és korlátai. Rövidítések: MALDI-TOF: mát-
rix támogatott lézer deszorpciós ionizáció – repülési idő tömegspektrometria. SPR: felületi 
plazmon-rezonancia. 

 
 
Van két olyan, fejlesztés alatt álló analitikai módszer, amelynél nincs 

szükség a proteinek jelzésére, és várhatóan széles körben alkalmazhatók 
lesznek komplex, nem jól definiált minták analízisére is. Az egyik a mátrixtá-
mogatott lézer deszorpciós ionizációt (MALDI) alkalmazó repülési idő tö-
megspektrometria (TOF-MS), amely lézer impulzusokat alkalmaz a proteinek 
deszorpciójára, majd a molekulákat tömegük alapján analizálja. Mivel a mód-
szer csak határfelületeken levő molekulákat analizál és a deszorpciós mód-
szer elég enyhe ahhoz, hogy ne történjen fragmentáció, a MALDI alkalmas 
arra, hogy egy protein enzimatikus módosulását jelezze. A MALDI arra is al-
kalmas, hogy a szubsztráthoz irreverzibilisen kötött ligandumokhoz kötődő 
proteineket kimutasson. A felülethez kötött proteineket proteázokkal kezel- 
ve, majd a keletkezett peptideket szekvenálva sorrendiségi információ is kap-
ható. 

A másik technika a felületi plazmonrezonancia spektroszkópia (SPR), 
amely optikai módszerrel detektálja a proteinek kötődését a felülethez a tö-
résmutató megváltozása révén. Ez a módszer nemcsak hogy jelöletlen mole-
kulák detektálására képes, de in situ használható, vagyis az analízis előtt 
nincs szükség a csip lemosására és beszárítására, így kinetikai információk is 
nyerhetők a jel analíziséből. Ez különösen előnyös olyan gyenge protein–
protein kölcsönhatások detektálásánál, amelyek a hagyományos szárítási 
technológiával nem lennének kimutathatók. Jelenleg csak olyan SPR beren-
dezések vannak forgalomban, amelyek egyetlen kölcsönhatás vizsgálatára 
alkalmasak, de már kifejlesztettek olyan leképező rendszerű berendezéseket 

 



is, amelyeket DNS-csipeken használni lehet – remélhetőleg a technológia át-
vihető lesz proteincsipekre is. 

Az informatika szerepe 

A proteincsip kísérletekben olyan mennyiségű adat képződik, ami messze 
meghaladja az ember által kiértékelhető mértéket, ezért komplex informatikai 
eszközökre van szükség ahhoz, hogy a mérési adatokat használható informá-
cióvá alakítsuk. Ha valamilyen specifikus kölcsönhatást kívánunk kiszűrni (pl. 
hogy egy oldható protein milyen más proteinekkel kapcsolódik vagy mik egy 
enzim szubsztrátjai), a kiértékelés viszonylag egyszerű. A háttér figyelembevé-
telével (előnyösen kvantitatív módon) meg lehet határozni, hogy mennyi fehér-
je kötődik egy-egy helyhez. Ennél jóval nagyobb kihívást jelent a proteincsipek 
alkalmazása a sejtekben végbemenő folyamatok jobb megértésére, hiszen 
ilyenkor jeladási láncolatokat, ezek közti kapcsolatokat, a proteom finom válto-
zásait kell detektálni és kapcsolatba hozni a betegséggel. Egy kutatócsoport 
pl. 3000 jelzett génterméket vizsgált élesztőben, és ezeknek az adatoknak a 
felhasználásával algoritmust próbáltak kidolgozni annak megállapítására, hogy 
ezek a fehérjék hol helyezkednek el a sejten belül. Az ilyen kísérletek nagy-
mértékben hozzájárulhatnak a proteincsipek következő generációja kifejlesz-
téséhez. 

A proteincsipek kereskedelmi bevezetése 
A proteincsipek széles körű elterjedésére csak akkor lehet számítani, ha 

nagy léptékben, reprodukálható paraméterekkel állítják elő őket. Nagyon való-
színű, hogy az első ilyen termékek antitest-array rendszerek lesznek, pl. 
citokinek vagy más hasonló anyagok tesztelésére. Valószínű, hogy néhány 
éven belül sok ilyen termék lesz a piacon, beleértve olyan berendezéseket, 
amelyekkel egyedi array összeállítása is lehetséges megfelelő elemekből. 
Ezek az első berendezések még valószínűleg a ma is használt fluoreszcens 
vagy radioizotópos detektálási módszereket fogják használni. A protein–
protein kötődést vagy az enzimaktivitást vizsgáló csipek kifejlesztése várható-
an hosszabb időt vesz igénybe. Valószínűleg nagy erőfeszítéseket fognak 
tenni a minőség és a termékélettartam növelése érdekében (különösen a 
membránhoz kötött proteinek esetében) és szükség lesz a megfelelő szak-
személyzet betanítására, akik a beüzemelésben és a marketingben segíteni 
tudnak. Várhatóan 3-5 éven belül a technológia beérik és hatékonyan fogja 
tudni segíteni a biológusok és orvosok munkáját. 

Gyógyszercélterületek feltárása proteomikai módszerekkel 
A proteomika egyik legfontosabb alkalmazása a proteinexpressziós kü-

lönbségek kimutatása különböző biológiai minták között. A proteomikai techni-

 



kák használhatók arra is, hogy feltérképezzék a proteinprofilt egy-egy anyag-
csere-beavatkozás után, a leghasznosabb mégis az egészséges és a beteg 
szövet fehérjetermelésének összehasonlítása. Az ilyen vizsgálatokkal hasznos 
betegségmarkerek azonosíthatók, vagy olyan fehérjék, amelyek gyógyszerek 
támadáspontjául szolgálhatnak. Az ilyen felismeréseket megnehezíti azonban, 
hogy különböző egészséges egyedek azonos szöveteiben is jelentős eltérés 
lehet a különféle proteinek között. Ennek sokféle oka lehet: genetika, anyag-
csere, környezet, táplálkozás, bioritmus stb. Az eltérő fehérjék megjelenésé-
nek betegségspecifikus jellegét ezért nagyon körültekintően bizonyítani kell, 
ha diagnosztikai vagy terápiás célra kívánják alkalmazni. Ehhez számos beteg 
személyben vizsgálni kell a differenciális expressziót, illetve bizonyítani kell, 
hogy ugyanezen személy más szöveteiben nem lép fel differenciális expresz-
szió. Egy-egy ilyen összefüggés statisztikailag megbízható bizonyításához 
(szignifikancia-analízis) megfelelő kísérlettervre, rengeteg „éles” és összeha-
sonlító mintára van szükség. Egy komplex biológiai minta jellemzése igen ösz-
szetett feladat, hiszen egy betegségnek is különböző előrehaladottsági stádi-
umai lehetnek vagy eltérések adódhatnak pl. a páciens fenotípusának eltérése 
miatt. Az akut mieloid leukémia esetében pl. csak a francia, amerikai, brit be-
tegek hét különböző alcsoportba sorolhatók. Ilyen esetekben vagy nagyon 
nagy számú, különböző alcsoportba tartozó mintát kell vizsgálni, hogy olyan 
jellemzőt találjanak, amelyik mindegyikben közös, vagy először az alcsoportot 
kell meghatározni és utána az arra jellemző markert megkeresni. Ezen kívül 
pl. egy tumoros betegség esetében alcsoportokat kell képezni a progresszió 
fokától, áttét jelenlététől vagy ismert genetikai károsodásoktól függő módon. A 
végzendő mérések száma függ a módszer reprodukálhatóságától és érzé-
kenységétől is. Ha a jel összemérhető a háttérzajjal, sokkal több mérést kel 
végezni, hogy szignifikáns eredményt kapjunk. A differenciális expresszió 
vizsgálatához általában 20 minta vizsgálata elegendő. Ahhoz, hogy elfogadha-
tó eredményeket kapjunk, a mérési módszereket szigorúan szabványosítani 
kell minden laboratóriumban, és szinte gyári pontossággal, tömegesen kell 
vizsgálni a mintákat.  

Szabványosítás és módszertan 

A nagy mennyiségű adat gyűjtéséhez olyan módszerekre van szükség, ame-
lyek végrehajtása és eredményei is nagymértékben szabványosíthatók. A 
tömegspektrométerek mai technológiája lehetővé teszi, hogy komplex biológiai 
fehérjemintákat is analizálható komponensekre bontsunk. A 1. ábra a hagyo-
mányos kétdimenziós (2D) gélelektroforézis (PAGE) és a tömegspektromet- 
riával kombinált kromatográfia módszerét hasonlítja össze. Mivel az elektro-
forézis esetében két külön futtatást kell összevetni (egészséges és beteg szö-
vetből vett minta), rendkívül gondosan kell szabványosítani a gélkészítést, a 
minta-előkészítést és felhordást, az elektroforézis körülményeit, a foltok színe-

 



zését és detektálását annak érdekében, hogy az összehasonlítás pontos le-
gyen. Ezzel szemben a kromatográfiás eljárások könnyebben automatizálha-
tók és szabványosíthatók.  
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1. ábra A proteomikában használt két leggyakoribb analitikai módszer  

összehasonlítása 
 
A biológiai eredetű fehérjeminták komplexitását csak korlátozott mérték-

ben lehet csökkenteni ioncserével, molekulaszita módszerekkel vagy affinitás-
kromatográfiás módszerekkel. A kromatográfiás frakciókat azonban együtt le-
het proteolízisnek alávetni, és az így kapott peptideket fordított fázisú folya-
dékkromatográfiával és tömegspektrometriával lehet vizsgálni. Ezt a közelítést 
széles körben alkalmazzák mind az iparban, mind az alapkutatásban, annak jó 
reprodukálhatósága és könnyű automatizálhatósága miatt. Előnye a gél-

 



elektroforézissel szemben, hogy alkalmas kis gyakoriságú peptidek azonosítá-
sára is, és komplettebb képet ad a sejtekben levő proteinekről (különösen a 
membránhoz kötött proteinekről). Ezt a komplex proteomikai megközelítést 
sikerrel alkalmazzák a gyógyszerfejlesztés második fázisában, a gyógyszerha-
tóanyag célterületének azonosításában (2. ábra). Természetesen a módszer 
alkalmazása nem korlátozódik erre a lépésre, az a törzskönyvezés és a mar-
keting kivételével minden fázisban hasznosan alkalmazható. Különösen fontos 
a proteomika hasznosítása a preklinikai fázis toxikológiai vizsgálataiban. 
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2. ábra A nagyléptékű proteomikai megközelítés helye  

a gyógyszerhatóanyag-fejlesztésben, azon belül is a támadási pont  
azonosításában 

 



A biológiai minták jellegzetességei 

A biológiai minták nagy változatosságát számos tényező okozza, ame-
lyek kezelésére a 2. táblázat mutat be vázlatosan módszereket és minőségbiz-
tosítási megoldásokat. Ha jól bejáratott sejtvonalakat használunk, a mintaké-
szítés minden eleme jól ellenőrizhető – a táptalajoktól a tenyésztés körülmé-
nyein keresztül a sejtfrakcionálásig. A sejtvonalakról egyéb adatok is könnyen 
begyűjthetők, ami segíti a rendszerek pontos jellemzését. A mintakészítés ré-
szeként pl. meg lehet vizsgálni az apoptózis vagy a DNS-szintézis sebessé-
gét. A sejtvonalakból nyert minták között minimális eltérések mutatkoznak. A 
humán klinikai minták esetében a mintagyűjtést hiába specifikáljuk, hiszen 
ezek a minták általában csak valamilyen orvosi beavatkozás melléktermékei. 
A testfolyadékok, pl. a szérum gyűjtése jóval egyszerűbb, nem invazív jellegű, 
rutin eljárás. Itt is vannak olyan tényezők (pl. testhelyzet, egymás után levett 
minták esetében a levétel sorrendje stb.), ami befolyásolhatja a minták fehérje-
tartalmát. A fentieken túl standardizálni szükséges a centrifugálásig eltelt időt, 
a tárolás hőmérsékletét, a szérum fagyasztásának és kiolvasztásának módját 
stb. ahhoz, hogy reprodukálható eredményeket kapjunk. 
Az emberi vagy állati szövetek alkalmazása újabb problémákat vet fel a 
proteomikai analízis szempontjából. Itt nehezen standardizálható a mintavétel 
módja, változnak a páciensek, a szövetminták általában sokféle sejtet tartal-
maznak (heterogének). Adott esetben előfordulhat, hogy a tanulmányozni kí-
vánt sejttípus csak töredéke a mintának, és feldúsítani csak vagy a szövet 
mechanikai roncsolásával vagy az extracelluláris mátrix enzimatikus emészté- 
sével lehet. Ezek a módszerek bizonyos mértékű roncsolódást és sejtelhalást 
eredményeznek, ezért ha ilyen eljárást alkalmazunk, mindezt figyelembe kell 
venni a minőségbiztosítási előírásokban. A lézerbefogásos mikroszkópiával 
ugyan ki lehet emelni egyes sejteket a metszetekből, de nagyon kis számú 
sejtet kapunk, amely alkalmas az m-RNS-expresszió vizsgálatára, de nem ha-
gyományos proteomikai analízisre. Fluoreszcensen vagy radioaktívan jelzett 
antitestek segítségével nagy hatékonysággal lehet „kigyűjteni” egy-egy sejttí-
pust vizsgálatra, és ezeken a mintákon már poteomikai analízist is el lehet vé-
gezni, de minden dúsításnál felmerül a jogos kérdés, hogy milyen információt 
veszítünk el? A tumor roncsolásával és a ráksejtek feldúsításával valóban jobb 
hatásfokkal lehet elkülöníteni a beteg és az egészséges sejtekre vonatkozó 
információt, de elveszítünk minden olyan adatot, amely az érrendszerre, a 
stromasejtekre (kötőszöveti váz) vagy az extracelluláris anyagra vonatkozik, 
pedig ezek is fontos markereket vagy gyógyszercélterületeket tartalmazhat-
nak. Az esetleges előnyöket és hátrányokat mérlegelni kell a kísérleti módszer 
kialakításakor, mert mindennek nagy hatása lehet a kapott adatok megbízha-
tóságára. 

 
 

 



2. táblázat 
A proteinalapú gyógyszerhatóanyag célterület meghatározásánál  
használt eljárások és a folyamatok kézbentartásánál alkalmazott  

minőségbiztosítási/minőség-ellenőrzési megközelítések 
 

Előkészület az analízisre Adatgyűjtés Adatfeldolgozás 

Mintagyűjtés Elválasztás Frakcioná-
lás 

Mennyiségi  
meghatározás 

Azonosítás Adatgyűjtés Adatok  
feldolgo-
zása 
és értéke-
lése 

In vivo minták 
Emberi szövet 
Emberi  
testnedvek 
Modellszerveze-
tek (szövetek és 
testnedvek) 
Idegen ojtott 

In vitro minták 
Tenyésztett 
sejtek 
Kondicionált 
közegek 

kívánt sejttí-

frakcionlás (pl. 
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szubcelluláris 

különböző 

tartozó pro-
teinek  
feldúsítása 
proteinkeve-
rék bonyo-
lultságának 
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kvantitatív protein-
analízis 2D gél-
elektroforézissel 
vagy LC-MS mód-
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roforézis 

á-
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-

line LC-MS-
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mennyiségi 
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azonosításra, 
vagy egymás 
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tározásra és 
azonosításra 

mintaadatok 
biológiai 
adatok 
frakcionálási 
adatok 
MS adatok 
minőségbiz-
tosítási ada-
tok 
adatfelvevő 
szoftver 

projektme-
nedzsment 
a kapott 
adatok 
korrelációja 

kísérleti 

kal 
kiértékelés-
re érdemes 
jelöltek 
 

Monitorozás, minőségbiztosítás, minőség-ellenőrzés 

Áramlási 
citometria 

z 
Apoptózis ará-
nya 
Szaporodási 
sebesség 

áramlási 
citometria 

z 
markerek a 
szubcelluláris 

proteinek 

meghatáro-
zása 
adatok és 
mennyiségi 
protein-
adatok ana-
lízise 
kromatográ-
fiás adat-

képanalízis 
kromatográfiás 
adatelemzés 

MS-
dezés 

kalibrációja 
kromatográ-
fiás adat-

adatok integ-
ritása 
LIMS rend-
szerek 
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szerek 
adatok 

se 
adatok 
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tése 

osztályokhoz pusokká való 
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Rövidítések: ICATTM izotópkódolt affinitásjelző; LCM: lézerbefogásos mikroszkóp, LC-MS: folyadék kromatográfia 
– tömegspektrometria; LC-MS-MS: folyadék kromatográfia – tandem tömegspektrometria; LIMS: laboratóriumi 
információs menedzsment rendszer; MS: tömegspektrometria. 

 



A proteinek frakcionálása 

Akár 2D géleket, akár kromatográfiás módszereket használunk, nagy fel-
bontású szeparációs lépésre van szükség ahhoz, hogy a tömegspektrometriát 
alkalmazhassuk. Ha profilkészítésre szánt mintát juttatunk be a tömegspektro-
méterbe (vagyis a lehető legtöbb komponenst kívánjuk azonosítani), akkor 
nem kapunk elég részletes képet a peptidekről, mert nem minden iont tudunk 
kiválasztani fragmentáció céljából. Ha azonban a vizsgált minta túl kevés 
komponenst tartalmaz, nem tudjuk kihasználni a tömegspektrométer haté-
konyságát. A minta szelekciójának sokféle módja van, pl. a cisztein oldallán-
cok affinitásjelzőkkel való ellátása lehetővé teszi, hogy csak ilyen aminosavat 
tartalmazó peptideket szelektáljunk. Ugyancsak az oldalcsoport-módosításra 
épít az izotóp-módosított affinitásjelzők (ICATTM) segítségével történő kvantita-
tív meghatározás. Itt is lehet pl. a ciszteinil oldalláncot egy alkilezőszer két vál-
tozatával (d0 vagy d8) módosítani (2. ábra), majd egy összehasonlító standar-
dot a másik izotópjelzett alkilezőszerrel. A két minta összevonható, frakcionál-
ható és olyan peptidekké bontható, amelyek avidin-kormatográfiával dúsítha-
tók az ICATTM jelzett peptidekben, végül LC-MS módszerrel analizálhatók. En-
nek a módszernek újabb különböző változatait fejlesztik ki, pl. szilárd fázisú 
izotópcsere; stabil izotópos anyagcsere-jelölés a tömegspektrometriás analízis 
előtt; O16 vagy O18 bevitele a peptidek C-terminális oldalára H2O16-ban vagy 
H2O18-ban történő enzimatikus bontással. A hagyományos proteinfrakcionálás 
és izotópjelzés kombinációja nagymértékben megnöveli az analízis hatásfokát.  

Affinitásreagensekkel még tovább lehet fokozni a speciális proteinosztá-
lyok elkülönítését. Az antitestek mint affinitásreagensek pl. ki tudnak válogatni 
megfelelő primer vagy szekunder peptidszekvenciával rendelkező proteineket 
a keverékből. Különösen fontos az olyan szelektív elválasztások fejlesztése, 
amelyek bizonyos poszttranszlációs módosításokra (foszforilezés, lecitintarta-
lom, glikozilezés) érzékenyek. Meglehetősen specifikus affinitásreagensek az 
enzimszubsztrátok, ahol a katalitikus hellyel fellépő nagy affinitású kölcsönha-
tást aknázzák ki. Különösen erős kapcsolat jön létre, ha a szubsztrát kovalens 
kötéssel kötődik az enzim aktív helyéhez. Ilyenkor intenzív mosást is elvisel a 
minta, ami növeli a kölcsönhatás specifikus jellegét. Aktivált kinázokhoz, 
fozfatázokhoz, prtoeázokhoz kapcsolódó szubsztrátok különösen hasznosak 
lehetnek a proteomikai vizsgálatokban, mert az ilyen enzimek expressziós 
szintje valószínűleg nem sokat változik az egészséges és a beteg sejtek kö-
zött, viszont az aktivált változatok koncentrációja érzékenyen függhet a sejt 
egészségi állapotától. Az affinitásreagensek mindenestre jóval koherensebb, 
és gyógyszerészeti szempontból sokkal használhatóbb feltérképezést biztosí-
tanak a sejtekben, mint a kevésbé specifikus módszerek. Az ilyen módszerek 
minőségbiztosítása is könnyebb (az oszlopok, pufferek, kromatogramok és a 
feldúsított proteinek szintjének ellenőrzésével). 

 



A tömegspektrometria mint analitikai eszköz 

A differenciális proteinexpresszió vizsgálatának két célja van: az egyik a 
peptidek relatív mennyiségének megállapítása, a másik a proteinek azonosí-
tása a „peptid-ujjlenyomat” vagy tandem tömegspektrometria segítségével. A 
proteomikai analízis mélységét és minőségét befolyásolja a kiindulási minta 
komplexitása és a használt berendezés minősége. Mivel a tömegspektrométer 
érzékenysége és dinamikus tartománya adott, a kis mennyiségben előforduló 
proteinek kimutatásához olyan sejtszámra van szükség, ami biológiai minták-
ban általában előfordul (pl. szilárd tumor-mintákban). A kapilláris-folyadékkro-
matográfia és az elektrospray-MS összekapcsolása ma már a kisebb mennyi-
ségben előforduló peptidek vizsgálatát is lehetővé teszi. Az elektrospray ioni-
zációs technológia lehetővé teszi a kromatografált minták on-line tömeg-
spektrometriás meghatározását, ami nagyon fontos pl. az ICATTM jelzett min-
ták kvantitatív meghatározásánál. 

A peptidek azonosításánál az 50–100 ppm-es tömegpontosság és az izo-
tópfelbontás nagyon fontos a peptidek tömeg szerinti „ujjlenyomatának” meg-
határozásakor és a tandem tömegspektrometriában. A tandem MS analízis 
kínálja a legnagyobb meghatározási pontosságot, és ehhez többszörös 
elektrospray, hibrid kvadrupól-TOF berendezések kellenek, esetleg egy 
MALDI-TOF berendezés – bár a kisebb tömegfelbontású tömegspektromé-
terek is használhatók bizonyos célokra. Az utóbbi időben olyan MALDI beren-
dezések kerültek forgalomba, amelyeknél a lézer ismétlési sebessége nagy, 
ezért másodperceken belül akár több ezer tandem MS felvételt is lehet készí-
teni velük. Mivel a kívánatos MS-jellemzők általában nem optimalizálhatók 
egyetlen berendezésben, a proteomikai laboratóriumok általában több készü-
léket is használnak, és azt választják ki, amely az adott vizsgálathoz a legjob-
ban megfelel. 

Adatfeldolgozás 

A laboratóriumokban általában több tömegspektrométerrel és több kro-
matográffal dolgoznak, ami megnehezíti a reprodukálható és összehasonlítha-
tó adatállomány elkészítését. Az adatrögzítést és archiválást úgy kell megol-
dani, hogy egyetlen számítási platformon kezelhetők és egymással összeha-
sonlíthatók, kombinálhatók legyenek. A szigorúan vett proteomikai adatok mel-
lett kezelni kell az előállításra vonatkozó biológiai, patológiai stb. adatokat is. 
Az adatoknak a bioinformatikus kezében kell összegyűlnie, és olyan formátu-
múnak kell lennie, hogy azt a laboratóriumi személyzet is értelmezni és alkal-
mazni tudja. Szükség lehet genomadatbázisokkal való összehasonlításra és 
arra, hogy egy számítógéppel generált peptidsorrendet összevessünk a tö-
megspektrumokkal, vagy a peptidszekvenciákból következtetni tudjunk egy 
fehérje jelenlétére vagy hiányára. Kifejlesztettek pl. algoritmusokat arra, hogy 

 



 

peptid MS–MS spektrumokból azonosítani lehessen a proteint, amelyből a 
peptid származik. Az ipari proteomikai laboratóriumban tera-byte nagyságren-
dű információ képződik, ami sokszorosan meghaladja a személyi számítógé-
pek lehetőségeit, amelyre a programok többsége íródott, tehát a rendszert na-
gyobb léptékre kell adaptálni, és jelentősen bővíteni kell az adatcsatornák át-
bocsátó képességét. 

Mindebből látható, hogy a proteomika nagy lehetőséget nyújt a betegsé-
gek megelőzésében és gyógyításában, de még számos problémát meg kell 
oldani az analitikai és adatkezelési technikák területén, ezen lehetőségek szé-
les körű, gyakorlati bevezetése előtt. 

 
(Bánhegyiné Dr. Tóth Ágnes) 
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